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INTRODUÇÃO 

 

No  âmbito do Plano de Ação da Comissão Social de Freguesia de Águas Livres, a qual se 

constituiu formalmente a 20 de Fevereiro de 2014,  com 21 entidades, sendo 5 públicas e 16 

entidades privadas (IPSS, associações desportivas e culturais). 

Assim, de acordo com a legislação da Rede Social e localmente do CLAS – Conselho Local de 

Ação Social do Município da Amadora, foram dinamizados e elaborados documentos de 

trabalho comuns, como seja o Plano de Ação, no sentido de orientar a nossa intervenção a 

nível da Comissão Social de Freguesia de Águas Livres. 

Integrado no Plano de Ação, está a realização do diagnóstico social, que na última sessão 

plenária, ficou acordado designar-se caracterização social da freguesia de Águas Livres, por 

proposta de convergência ao nível da diferentes comissões de freguesia do município, bem 

como pelo facto dos dados da reorganização administrativa,  serem considerados por projeção 

a nível municipal. 

O documento de Caracterização Social da Freguesia de Águas Livres, que se apresenta, 

reflete os dados possíveis de apurar, de acordo com a contribuição dos parceiros e entidades 

locais,  sendo assim, o resultado de um processo em construção, de um território alargado, 

com uma população e entidades   heterogéneas.  

Existem áreas de intervenção e convergência, que conseguimos dinamizar, nomeadamente 

através da criação dos grupos temáticos, da empregabilidade e do apoio alimentar, 

conseguindo a nível local, a criação de algumas candidaturas e projectos aprovados, o que 

reflecte uma boa articulação da parceria, como é o caso do Amasénior  - Viva + e do Escolhas. 

A reflectir a nível temático, em especial a Saúde, em que se registam cerca de 20.000 pessoas 

sem médico de família, bem como ao nível dos séniores, as questões do isolamento e solidão. 
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O processo de construção é recente, tem sido um caminho com responsabilidades partilhadas 

diferenciadas,  sendo no entanto de valorizar, o envolvimento, empenhamento dos parceiros, 

os quais têm contribuído de forma construtiva, para a realização de mais e melhor trabalho 

social, para a população da freguesia de Águas Livres. 
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1 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA 

 

O concelho da Amadora e dando cumprimento à Lei 22/2012 de 30 de Maio que cria a 

reorganização administrativa das freguesias, e após o trabalho desenvolvido pela Câmara 

Municipal da Amadora de chamar a si a responsabilidade de propor a reorganização 

administrativa das freguesias do concelho, reduzindo de 11 para 6 freguesias, de acordo com o 

estipulado pela referida lei viu a aprovada a sua proposta na Assembleia da República. Este 

trabalho foi bastante complexo, pois tornou-se necessário compreender a existência de 

equipamentos públicos, sociais culturais e desportivos bem como a dinâmica económica 

através da localização e desenvolvimento das áreas de comércio, indústria e serviços, a fim de 

não desequilibrar o tecido empresarial e a capacidade de respostas a permanecer nas futuras 

freguesias. Foi muito importante o envolvimento da população através de momentos de 

auscultação pública e de recolha de sugestões e propostas. Assim pela Lei nº 11-A de 28 de 

Janeiro de 2013, publicada no Diário da República nº 19/2013, I série de 28 de Janeiro, página 

552 (13) foi criada a freguesia de Águas Livres, do concelho da Amadora, com sede na Estrada 

Militar, 82, sita no sector da Damaia. Desta forma foram agregadas as freguesias: na totalidade 

a da Damaia e parcialmente a da Buraca e a da Reboleira, ou sejam os aglomerados: 

Reboleira Sul, Damaia-de-Cima e Damaia-de-Baixo, Cova da Moura e o Núcleo antigo da 

Buraca. 

A designação do nome à nova freguesia foi o processo quase natural e pacifico devido à 

existência ao longo das 3 freguesias envolvidas do Aqueduto. 

O termo de Aqueduto das Águas Livres, atribuído ao Aqueduto que abastecia a cidade de 

Lisboa, provém do facto de água circular livremente nas caleiras do aqueduto, movendo-se por 

ação da gravidade, uma vez que o monumento vai diminuindo progressivamente de cota, 

desde as nascentes, até Lisboa. Na segunda metade do século XIX, foram introduzidas no 

Aqueduto geral condutas de águas “forçadas”, como então se designava as tubagens de águas  
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que poderiam conduzir as águas através de diferentes cotas, desde que fossem sempre 

inferiores ao reservatório que as alimentava.  

O Aqueduto abastecia-se de várias nascentes e aquedutos subsidiários, desde a zona da 

Caneças e Carenque, e atravessa todo o Município em direção a Lisboa, entrando na cidade 

pela Buraca. Tem segmentos subterrâneos e aéreos, de forma a manter um declive constante 

nas condutas de água, independentemente da topografia dos terrenos que atravessa. Fora de 

Lisboa, o troço mais monumental do aqueduto situa-se na Damaia, onde as caleiras correm em 

cima de 19 arcos, o maior dos quais com 18 metros de altura.  

 Definição de Limites: Norte - Avenida Dom José I, Linha de Caminho-de-ferro, Rua das 

Fontainhas, Estrada Militar; Nascente - Limite de Concelho. Sul - IC 19/A37; Poente - 

Avenida Conde Castro Guimarães. 

Integra os aglomerados: Reboleira Sul, Damaia-de-Cima e Damaia-de-Baixo, Cova da 

Moura e Núcleo antigo da Buraca. 

 Sede: Estrada Militar, 82 

Delegações: Largo Alexandre de Gusmão, Damaia 

Avenida Dom José I, 55A/57ª, Reboleira Sul 

Largo Borges Carneiro, 3G, Buraca 

 Nota Descritiva e Justificativa: Com cerca de 2,21Km
2
 compreende uma área de grande 

integração física e funcional onde se esbate a linha de fronteira entre a Reboleira Sul e a 

Damaia de Cima, para a qual em muito contribuíram as novas urbanizações que 

prolongando a malha existente, facilitaram a mobilidade interna e ao exterior e valorizaram 

a presença de equipamentos coletivos que outrora detinham uma posição periférica e que 

hoje são espaços estruturadores de vivência urbana (ES Azevedo Neves, etc.). 
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A Damaia de Baixo articula-se funcionalmente com a Damaia de Cima, sendo a estação de 

caminho-de-ferro e interface de transportes um fator de convergência de fluxos internos.  

O Bairro da Cova da Moura, de construção ilegal, ocupa uma posição central neste 

território e é objeto de um plano de pormenor portador de um modelo de intervenção com 

capacidade de integrar a resolução dos problemas sociais, de melhoria das condições de 

vida dos residentes e simultaneamente transformar o bairro num espaço com qualidade 

urbana.  

O Bairro da Buraca foi estruturado pelo eixo ferroviário, no entanto a articulação física e 

funcional é natural em todo este território e foi reforçada com a reformulação das 

infraestruturas viárias que promoveu fluxos inclusivamente os pedonais. Esta proximidade 

contudo, não obstou a que os centros de proximidade se tivessem afirmado com 

autonomia.  

A contiguidade física e a acessibilidade a Lisboa também promove o relacionamento 

funcional com Benfica. 

Pode afirmar-se que é um território permeável física e funcionalmente com o qual a 

população estabelece uma relação identitária. 
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Delimitação da Freguesia Águas Livres e localização da Sede e 

Delegações de Freguesia 
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Este novo território congrega várias relações de identidade da população ao núcleo a que 

estava ligada, não sendo um processo da aquisição duma identidade única a esta nova 

freguesia e a esta nova designação, nem fácil nem rápido. 

  

Este é um trabalho para ir sendo feito lentamente e de forma segura, em que a Comissão 

Social da Freguesia da Rede Social tem um papel fundamental de polo aglutinador das várias 

sensibilidades e modos de estar e agir, podendo potenciar os aspectos positivos e esbatendo 

os aspectos negativos. 
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2 - DINÂMICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

2.1- ESTRUTURA DEMOGRÁFICA 

 

De acordo com a nova configuração territorial, os dados reais existentes são apenas os que 

constam nos Censos de 2011, onde ainda constavam as 3 freguesias: Buraca, Damaia e 

Reboleira. Assim só nos Censos de 2021, poderemos ter os dados correctos, pelo que apenas 

poderemos extrapolar os dados de 2011 para a estrutura demográfica da freguesia de Aguas 

Livres, tal como foi estimado no relatório da reorganização administrativa da Amadora, de 

Setembro de 2012. A partir dos dados dos Censos de 2011e extrapolando para a nova 

freguesia de Águas Livres, a caracterização demográfica é a seguinte: 

Dados Estatísticos 

Freguesia 

Edifícios 

(nº) 

Alojamentos 

(nº) 

Famílias 

(nº) 

Residentes 

(nº) 

Área 

(km²) 

Densidade 

Pop. 

(hab./km²) 

Águas Livres 2.867 20.206 16.549 37.426 2.21 16.546 

Fonte: Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011, com análise CMA. 

Residentes e densidade populacional estão em conformidade com divulgação INE relativa aos 

Censos 2011 de acordo com CAOP2013. 

Os restantes dados censitários foram apurados, através de Sistemas de Informação 

Geográfica, em função da proporcionalidade da área de cada subsecção estatística contida na 

nova freguesia. 
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Ou seja relativamente à comparação com as outras 5 novas freguesias do concelho, as Águas 

Livres tem a maior densidade populacional cerca do dobro da 2ª freguesia mais elevada em 

densidade que é a Encosta do Sol, logo seguida da Falagueira-Venda Nova (9.863 e 8.275 

respectivamente) o que este fenómeno dificulta substancialmente a forma de intervenção social 

de modo a responder às principais necessidades dos seus habitantes. Em população residente 

é a 2ª maior freguesia e simultaneamente a freguesia com menos área territorial. 

Relativamente à sua estrutura etária, a nova freguesia de Águas Livres congregando já uma 

realidade comum às anteriores freguesias, é bastante envelhecida, principalmente nos 

aglomerados mais antigos, não esquecendo que a Damaia era a segunda freguesia do 

concelho mais envelhecida, sendo apenas ultrapassada pela Venteira. Assim a este facto vem 

juntar-se a Reboleira que na tipologia da sua habitação permite não só manter a população 

mais idosa mas até reflectir algum isolamento e dificuldade de sociabilização nos próprios 

edifícios. Quanto à Buraca e também no seu núcleo mais antigo e consolidado, a sua 

população residente também é maioritariamente dos escalões mais elevados. 

A contrastar este quadro demográfico, surgiram há poucos anos novas urbanizações como o 

caso da Atalaia e Neudel, que permitiu rejuvenescer um pouco a população e com a existência 

de crianças e jovens.   

Todos estes indicadores permitem aferir logo à partida que estamos perante uma freguesia 

com particulares únicas em que as respostas a encontrar para os problemas das pessoas para 

além do recurso aos equipamentos e instrumentos existentes, apela à inovação, ao espirito de 

entre ajuda, em que a Comissão Social de Freguesia é uma estrutura privilegiada. 

Assim podemos observar que relativamente aos equipamentos existentes, de acordo com a 

informação constante no relatório da reorganização administrativa e comparativamente com o 

concelho a oferta de equipamentos coletivos e serviços revela genericamente o nível de 

cobertura territorial, sendo estes também um dos um dos pilares da coesão territorial, 

promovendo a qualidade de vida, apoiando a atividade económica e asseguram a otimização 
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do acesso à cultura, à educação e à formação, à saúde, à ação social, ao desporto, etc. 

Desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e equilíbrio do tecido urbano pelo 

serviço que prestam, pelos fluxos de natureza diversa que geram.  

 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO Nº EQUIPAMENTOS 

ÁGUAS LIVRES 

Nº EQUIPAMENTOS 

CONCELHO 

Acção Social 3  

Família e Comunidade - 4 

Infância e Juventude 29 112 

População Adulta 13 76 

Administrativos 3  

CEFP - 1 

CRSS - 1 

Conservatória/Notário - 6 

Finanças - 3 

Tribunal - 1 

Cultura   

Cultura 4 29 

Desporto   

Desporto 19 109 
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Educação e Ensino   

Educação e Ensino Privado, 

Cooperativo e Solidário 

13 68 

Educação e Ensino Público 10 52 

Mercados   

Mercados 3 11 

Saúde   

Centro de Saúde 3 7 

Farmácia 6 40 

Hospital - 1 

Serviços de Saúde 3 14 

Segurança Pública e 

Proteção Civil 

  

Bombeiros - 1 

Esquadra PSP 1 9 

Cruz Vermelha Portuguesa - 1 

Total 104 546 

Equipamentos por 

1 000 hab. 

 

2,79 

 

3,12 
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Embora a freguesia de Águas Livres apresente o número de equipamentos por 1000 habitantes 

abaixo à média do concelho,  encontra-se em 3º lugar, logo a seguir a Alfragide e Venteira, 

pelo que relativamente a determinadas áreas até se encontra bem servida, como o caso de 

equipamentos desportivos,  e até ao nível da educação com 23 equipamentos privados, 

solidários e públicos, no entanto existem áreas bastante problemáticas como o caso da saúde 

em que embora possua 3 Centros de Saúde, um encontra-se de momentos encerrado – 

Reboleira, o da Buraca não reúne boas condições, dadas as suas características e o da 

Damaia encontra-se subaproveitado. 

Ao nível da segurança, de momento existe mais uma unidade policial na freguesia, que é a 

Brigada de Transito, junto às instalações da sede da Junta de Freguesia, no sector da Damaia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição dos Equipamentos na Freguesia Águas Livres 

 



                               CLAS - Conselho Local de Acção Social 
REDE SO CIAL  AMADO RA

               

                                                  Caracterização Social 2014  

 

 

 

 



                               CLAS - Conselho Local de Acção Social 
REDE SO CIAL  AMADO RA

               

                                                  Caracterização Social 2014  

Áreas de concentração de comércio e serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades  Nº Nº % 

     

Comercio Retalho alimentar 59 196 44,1 



                               CLAS - Conselho Local de Acção Social 
REDE SO CIAL  AMADO RA

               

                                                  Caracterização Social 2014  

não alimentar 137 

Restauração e Bebidas 

  

93 20,9 

Serviços 
  

134 30,2 

Indústria 
  

5 1,1 

Armazenagem 
  

14 3,2 

Construção 
  

2 0,5 

Total 
  

444 100 

   Fonte: CMA, 2010 

 

 

A acompanhar este movimento encontra-se o sector da restauração e bebidas que 

representava cerca de 21% da actividade económica. 

Por último o sector de serviços com cerca de 31% vai-se mantendo, onde a actividade bancária 

está bem representada, mas que acaba por sentir igualmente os efeito da crise que 

infelizmente todos conhecemos, e que nos obriga a repensar e encontrar alternativas na 

dinamização da actividade económica na freguesia de Águas Livres. 

 

 

2.2 - MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS 

 

Regista-se uma grande diversidade cultural e heterogeneidade no território da freguesia de 

Águas Livres, sendo que nos últimos anos foi necessária a criação de respostas locais de 
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atendimento, face a problemas específicos, nomeadamente no que concerne a situações de 

legalização e regularização de pessoas no nosso território. 

Consideramos importante refletir a situação das pessoas oriundas dos países da europa de 

leste, em especial na Reboleira. Registamos um grupo de pessoas com autonomia e boa 

integração social, com elevadas habilitações académicas, no entanto a nível social registamos 

um grupo de pessoas, nomeadamente através do atendimento social e procura de apoio 

alimentar, que têm baixas qualificações escolares e profissionais, que apresentam uma grande 

mobilidade e que se dedicam a comportamentos ilícitos criando alguma insegurança local. 

Assim, regista-se em parceria com o ACIDI, um Centro Local de Atendimento ao Imigrante, 

aberto ao público,  o qual funciona na Rua 5 de Outubro, nº 14, de 2ª a 6ª das 15h ás 20h, 

existindo atendimento por marcação prévia a nível jurídico e psico-social. Este projecto é 

promovido pela ASSACM em parceria com a freguesia de águas livres e está previsto 

desenvolver até Junho de 2015. 

De registar que existem ainda outras parcerias locais ao nível da Interculturalidade, as quais 

promovem ações ao nível das crianças e jovens, bem como da população ativa, apoiando na 

criação de ações de promoção cultural e desportiva. 

Face aos registos dos movimentos migratórios, existe a este nível  um historial  dinamizado 

pelo Moinho da Juventude, associação que tem contribuído para a regularização dos 

imigrantes e que desde a primeira hora, trabalhou em parceria com o ACIDI e o SEF.  De 

registar que realizaram 2.174  atendimentos entre 2013 e 2014. 

 

 

A nível ilustrativo, apresenta-se o relatório de atendimento do CLAII Buraca, referente aos 

meses de Junho a Setembro de 2014,  o qual reflete a adesão expressiva de pessoas ao 

serviço.    

Relatório de Atendimento CLAII Buraca relativo aos meses de Junho , Julho e Setembro  2014. 
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Dados estatísticos  

Em termos numéricos, o Centro Local de Apoio ao Imigrante da Buraca pode contar com um 

total de 366 atendimentos entre os quais 194 são de sexo feminino e 172 do sexo masculino, 

de idade compreendida entre <18 e >65 anos  na sua maioria entre os 26-35 anos. 

Em relação à origem, a maior parte é de origem Cabo-verdiana representando um total de 284, 

sendo os restantes indivíduos provenientes de Guiné-Bissau, São-Tomé e Príncipe, Brasil, 

Angola, e outros com uma percentagem mínima. 

Os utentes procuram o serviço do Claii na sua maioria para assuntos relacionados com a 

Legalização representando um total de 266, Reagrupamento familiar 42, Nacionalidade 12, 

segurança social 11 e outros assuntos tais como Saúde, educação, trabalho e habitação que 

representam uma percentagem mínima. 
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3 - EMPREGABILIDADE E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

No presente capítulo, serão abordadas questões referentes ao diagnóstico social, de acordo 

com dados da Junta de Freguesia de Águas Livres e Associação Cultural Moinho da 

Juventude. Procurou-se apresentar apenas os dados referentes aos utentes residentes na 

freguesia de Águas Livres, uma vez que o GIP (Gabinete de Inserção Profissional) - ACMJ 

(Associação Cultural Moinho da Juventude) recebe pessoas de outras freguesias e de outros 

concelhos também foram englobadas neste diagnóstico. 

 

Na freguesia de Águas Livres existem dois GIP´S, um pertencente ao Moinho da Juventude e 

outro pertencente à Junta de Freguesia de Águas Livres, ambos funcionam durante todo o ano. 

Servindo diretamente e indiretamente os habitantes da freguesia de Águas Livres, segundo 

resultados preliminares do Censos de 2011, o que representa 9.3% da população do concelho 

da Amadora ou seja 37 mil Habitantes. 

É pressuposto que a freguesia de Águas Livres apresente uma taxa de desemprego superior à 

média do concelho e do país devido ao momento atual de crise em que o país se encontra, e á 

característica da população da freguesia. Desta forma, a nível nacional e segundo os dados do 

INE, no 3º trimestre de 2014 a taxa de desemprego foi de 13,1%. 

Os Gabinetes de Inserção Profissional da Freguesia de Águas Livres oferecem os seguintes 

serviços1. 

Informação profissional para jovens e adultos desempregados, divulgação de ofertas de 

emprego e atividades de colocação:  

 Foram realizadas 2855 ações relacionadas com divulgação de ofertas, 

das quais 

                                            

1
 Estes serviços poderão alterar, dependendo das novas indicações do IEFP relativamente ao funcionamento e 

objetivos do GIP. 
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o 203 apresentações a ofertas do Serviço de Emprego 

o 2853 apresentações a outras ofertas ou candidaturas espontâneas 

 Ficaram colocadas em ofertas de emprego 

o 16 em ofertas do Serviço de Emprego 

o 195 pessoas conseguiram a sua colocação em outras ofertas de 

emprego 

 

Sessão de informação coletiva: divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao 

emprego (programas do IEFP):  

 No âmbito do protocolo GIP-IEFP, foram realizadas 90 sessões com 

um total de 1361 participantes, no salão da Junta de Freguesia da Buraca 

 167 pessoas encaminhadas 

 

Apoio na procura ativa de emprego: 

 No âmbito do protocolo GIP-IEFP, foram realizadas 32 sessões com um total de 555 

participantes, no salão da Junta de Freguesia da Buraca 

 No próprio gabinete, foram dinamizadas 6 sessões de procura de emprego coletivo que 

incluíram a exploração de técnicas de procura de emprego, tendo em cada sessão 

participado em média 15 pessoas 

 Divulgação de ofertas através de um dossier com ofertas do dia, a fim de estimular a 

procura autónoma 

 Divulgação de ofertas em atendimento coletivo e atendimento individual 
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Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção 

profissional – Percursos Integrados Inserção através da metodologia de Emprego Apoiado 

 Acompanhamento de 20 formandos – projeto iniciou em 01.08.2013 e termina em 

31.10.2014 

 Foram realizadas um total de 225 ações junto dos formandos integrados no projeto 

Emprego Apoiado, sendo que destas algumas foram sessões individuais e outras em 

contexto de grupo.  

 Foram realizados 4 programas de desenvolvimento de competências no âmbito do 

período de acolhimento do projeto Emprego Apoiado visando a potencialização dos 

recursos individuais dos participantes de forma a favorecer a sua futura inserção 

profissional. 

 

Divulgação dos serviços do gabinete às empresas:  

 No âmbito do projeto Emprego Apoiado em 2013 foram realizadas cerca de 15 

reuniões em empresas no seguimento da proposta de colaboração apresentada 

 

 Foram captadas e registadas no Serviço de Emprego da Amadora 18 ofertas 

 

Divulgação e encaminhamento para ofertas de qualificação: 

 Organização semanal de uma sessão de informação coletiva, com um total de 345 

presenças 

 Mensalmente faz-se uma newsletter que junta todas formações disponíveis (Amadora, 

Lisboa e arredores) e que é enviada às várias respostas sociais da ACMJ 

 Durante 2013 encaminhamos 694 formandos para medidas de formação, dos quais 

o 300 pessoas foram encaminhadas para formação do IEFP 
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o 89 pessoas ficaram integradas em formação externa ao IEFP 

 

Divulgação e encaminhamento para outros serviços (m etc.):  

 Tipo de serviços: Apoio social, Apoio à documentação, cantina social, 

Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na 

formação profissional no espaço europeu, Motivação e apoio à participação em 

ocupações temporárias ou atividades em regime de voluntariado 

 61 pessoas encaminhadas com registo, mais muitos outros que foram 

encaminhados sem registo 

 

Apoio e acompanhamento em iniciativas que visam o empreendedorismo – competências 

empreendedoras, formação, criação de um negócio próprio:  

 Foram ministradas 2 ações de formação de “Apoio à Criação de Negócios” 

 

 Durante o ano de 2013 foram acompanhados 39 empreendedores nas formações 

desenvolvidas 

Foram realizadas cerca de 60 atendimentos no âmbito do empreendedorismo 

Registo de apresentação quinzenal do beneficiário do subsídio de desemprego: 

 6488 registos 

Os principais encaminhamentos e parcerias feitos pelo GIP-BA, são para os seguintes 

serviços: 
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Ao nível interno Moinho da Juventude : 

 Gabinete Ação Social (GAS); 

 Gabinete de Apoio à Documentação (GAD); 

 Balcão do Cidadão; 

 

Ao nível externo: 

 Para vários tipos de apoio: 

o Centro Local de Apoio à Integração Imigrante (CLAII); 

o Associação Pressley Ridge, AJPAS, ONG Dress for Success, Associação 

Comunitária, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) 

Fundação AFID; 

 

 Na área de formação:  

o Centros de Formação Profissional – Amadora, Sintra, Lisboa, Pontinha e 

Alverca, CITEFORMA, CECOA, CENFIC, CINEL, CENFIM, CIFOTIE, Gustave 

Eiffel, CEPRA, Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, 

Santa Casa da Misericórdia da Amadora, ACM;IEFP; Câmaras Municipais da 

Amadora; Comissão Social de Freguesia; 

o Escolas Secundárias D. João V, do Amador, Dr. Azevedo Neves, Seomara da 

Costa Primo, José Cardoso Pires, Cardoso Lopes, Pedro d´Orey da Cunha;  

o AERLIS, M-P Consultoria, várias empresas;  

o Instituto da Qualidade e Soldadura, IPDJ; 

 

 Na área de empreendedorismo: Câmaras Municipais da Amadora. 
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Os Projetos em curso e desenvolvidos pelos GIP´s da freguesia:  

Designação do Projeto/Ação 
Gabinete de Inserção Profissional – Gabinete de 

Apoio Emprego e Empreendedorismo - Bairro Ativo 

Descrição/ objetivos 

O Gabinete de Inserção Profissional tem como objetivo 

apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou 

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, em estreita 

cooperação com os Centros de Emprego do IEFP, I.P. 

através do acordo do GIP. Com outros apoios e 

parceiros, as áreas de atuação foram alargadas 

possibilitando assim um acompanhamento mais 

individualizado e integrado. Neste sentido, abrange 4 

áreas: orientação vocacional/ profissional; formação; 

emprego; e empreendedorismo. 

Data de Início/Conclusão 

Data de início: 04/05/2009 

Data de conclusão: … 

Identificação das Fontes de 

Financiamento 
IEFP, POPH, FEINPT e ACM 

Caracterização dos Destinatários 

População em geral que procura apoio nas 4 áreas, em 

particular jovens e adultos desempregados e em risco 

de exclusão sócio - profissional. 

N.º de Pessoas abrangidas pela 

intervenção 
Valor anual estimado 2.450 pessoas 

Identificação dos Parceiros Centro de Formação Profissional da Amadora, Sintra, 
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Lisboa, Pontinha e Alverca, CITEFORMA, CECOA, 

CENFIC, CINEL, CENFIM, CIFOTIE, Gustave Eiffel, 

CEPRA, Escola Intercultural das Profissões e do 

Desporto da Amadora, Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora; Escolas Secundárias -D. João V, do 

Amador, Dr. Azevedo Neves, Seomara da Costa Primo, 

José Cardoso Pires, Cardoso Lopes, Pedro d´Orey da 

Cunha; Associações empresariais/ empresas - 

AERLIS, M-P Consultoria, várias empresas; Poder local 

- CM Amadora e Seixal; Junta de Freguesia Águas 

Livres Serviços Prisionais - Direção Geral dos 

Serviços Prisionais e Instituto Reinserção Social; 

Associações de âmbito cultural, social e 

profissional - Associação Pressley Ridge, AJPAS, 

ASSACM, AMRT, ONG Dress for Success, Associação 

Comunidária, a Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social (CASES) Fundação AFID; 

Instituições Públicas - ACM (ex-ACIDI), IPDJ; 

Institutos Privados - Instituto da Qualidade e 

Soldadura 

Breve avaliação da Intervenção 

Apoio e acompanhamento de forma integrada e 

individualizada. Utentes referem grau de satisfação 

elevado pelo atendimento/ apoio e serviço. Modelo de 

intervenção inovador e dinâmico. Afluência de utentes 

de outras freguesias do município e de outros 

municípios da região de Lisboa. 
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Gabinete de Inserção Profissional – Associação Cultural Moinho da Juventude 

Associação Cultural Moinho da Juventude 

Travessa do Outeiro, nº 1 

2610-201 Buraca, Amadora 

Tel. +351 21 497 10 70 

Fax. +351 21 497 40 27 

acmoinhojuventude@mail.telepac.pt  

 

Gabinete de Inserção Profissional 

Rua da Ilha Brava, nº 11 

2610-222 Buraca, Amadora 

Tel. +351 21 490 65 10 

Fax. +351 21 497 40 27 

gip-moinho@mail.telepac.pt  

 

Gabinete de Inserção Profissional – Junta de Freguesia de Águas Livres 

Junta de Freguesia de Águas Livres 

Estrada Militar, nº 82 

2720 797 Damaia Amadora 

Tel. 21499 07 38 

Fax. 21 499 1842 

gip.jfdamaia@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:acmoinhojuventude@mail.telepac.pt
mailto:gip-moinho@mail.telepac.pt
mailto:gip.jfdamaia@gmail.com
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4 - SAÚDE E BEM ESTAR 

 

4.1 - SAÚDE 

 

No presente capítulo, salientamos os serviços e respostas da saúde e damos destaque às 

informações disponíveis no Plano de Saúde Local da Amadora 2014-2016.   

O Agrupamento de Centros de Saúde tem enquadramento legal pelo Decreto -Lei n.º 28/2008, 

de 22 de Fevereiro, que cria os agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Serviço 

Nacional de Saúde, estabelecendo o regime de organização e funcionamento: 

“O Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, que estabelece o regime da criação, 

estruturação e funcionamento dos agrupamentos de centros de saúde (ACES) do 

Serviço Nacional de Saúde, veio criar um novo paradigma na organização da prestação 

de cuidados de saúde primários. Estruturados em unidades funcionais flexíveis, os 

ACES privilegiam o acesso dos cidadãos a estes cuidados, o envolvimento dos 

profissionais, a melhoria da qualidade dos cuidados e a obtenção de maiores ganhos 

em saúde.” (D.R., 1.ª série — N.º 229) 

 
- A freguesia de Águas Livres tem utentes inscritos em 3 unidades Funcionais de Saúde: 

- Unidade de Saúde familiar (Conde da Lousã)  

- Unidade de Saúde familiar (Alma Mater) 

- Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP Buraca) – Estrutura funcional dos 

antigos Centros de Saúde (utentes com e sem médico da família). 

- Os utentes inscritos nas USF´s têm médico de família, sendo uma particularidade das 

Unidades de Saúde Familiar. 
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Freguesias Unid. Funcional Nº total utentes Com MF Sem MF 

Águas Livres UCSP Buraca 29.089 8.807 20.060 

e  USF Conde Lousã 18.203 18.203 0 

Alfragide USF Alma Mater 7.481 7.481 0 

TOTAL  54.773 34.491 20.060 

   63% 37% 

 

- A freguesia de Águas Livres e a freguesia de Alfragide tem utentes inscritos em 2 Unidades 

Funcionais de Saúde (UCSP Buraca e USF Alma Mater), que são comuns às duas freguesias. 

Este quadro é uma estimativa da representação dos utentes inscritos no ACES Amadora da 

freguesia de Águas Livres. 

 

RNCCI - Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI)  

(RNCCI - Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados) 

 No preâmbulo ao Decreto-Lei nº 101/2006, de 06/06/2006, faz-se referência  “.. a desenvolver 

ações mais próximas das pessoas em situação de dependência; (…) potenciar os recursos 

locais, criando serviços comunitários de proximidade, e ajustar ou criar respostas adequadas à 

diversidade que caracteriza o envelhecimento individual e as alterações de funcionalidade”. 

Neste contexto, o ACES Amadora, tem constituídas 3 ECCI - ECCI Amadora; ECCI Reboleira 

(Alfragide, Buraca, Damaia e Reboleira) ECCI Venda NOVA – com a distribuição geográfica 

dos antigos Centros de Saúde. 

-Tratam-se de equipas multidisciplinares, que incluem enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, psicólogo, médico de família, assistente social. 

Em 2013, foram atendidos pelas 3 equipas - 645 utentes, com a distribuição representada no 

quadro 1. 
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Quadro 1 – Nº utentes atendidos por Sexo 

    

G.Etários Total Masc. Fem. 

ECCI 645 264 381 

Amad. 181 71 110 

Rebol. 279 114 165 

V.Nova 185 79 106 

 

Mantêm-se ainda o sexo feminino com 59% da população cuidada, o género que mais procura 

os cuidados. 

Quadro 2 – Distribuição utentes por Grupos etários, em %   

        

G.Etários 0-14 15-44 45-64 65-74 75-84 »85  

ECCI 0% 2% 11% 20% 36% 30% 100% 

Amad. 0,0% 1,7% 9,4% 22,1% 37,0% 29,8% 100% 

Rebol. 0,0% 3,2% 12,5% 16,8% 35,1% 32,3% 100% 

V.Nova 0,0% 1,6% 11,9% 21,6% 36,8% 28,1% 100% 

 

Mantém-se o grupo etário dos 75-84 anos como maioritário – 36 %- , seguido dos grandes 

idosos, com mais de 85 anos, que já representam 30% (24% em 2012) dos utentes alvo de 

cuidados.  

O nível de dependência, usando a escala MDA (Mini Dependence Assessment), tem a seguinte 

distribuição: 
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Quadro 3 – Distribuição utentes por Nível de Dependência 

      

Nível 

Dependência 
Ligeiro Moderado Severa 

Mto 

severa  

ECCI 6% 28% 40% 26% 100% 

Amad. 10,7% 38,7% 26,0% 24,7% 100% 

Rebol. 0,4% 2,2% 61,2% 36,2% 100% 

V.Nova 7,1% 42,4% 33,5% 17,1% 100% 

 

As situações de saúde predominantes, enquadra-se nos mais altos níveis de dependência 

(severa e muito severa) – 40% + 20 % = 66%. 

- Frequência da prestação de cuidados teve a distribuição representada no quadro seguinte: 

 

Quadro 4 – Distribuição de utentes por Diagnóstico Clínico/ Grupo sistematizado 

         

Nível 

Dependência 

AVC/ 

DCV 

Neoplasias Diabetes 

(complicações) 

Feridas 

Cirúrgicas 

Traumatologia Ulc. 

Varicosas 

Demências Outros 

ECCI 9% 11% 6% 16% 8% 6% 8% 36% 

Amad. 8,4% 6,7% 5,6% 21,2% 5,0% 6,1% 8,4% 38,5% 

Rebol. 8,3% 14,0% 6,8% 15,1% 7,2% 5,4% 5,4% 38,0% 

V.Nova 9,2% 13,0% 6,0% 13,0% 12,0% 6,0% 9,8% 31,0% 
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Doentes com UP- úlceras de Pressão:  18,6%     

ECCI 120        

Amad. 38        

Rebol. 56        

V.Nova 26        

         

         

- As respostas sociais: 

Serviço Social: 

Atendimento Social: 

- Utentes do Serviço Nacional de Saúde 

É uma Resposta Social que visa apoiar indivíduos e famílias em situação de carência sócio 

económica. 

7 atendimentos (4ªfeira) / 7 atendimentos (5ª feira) 

 

Gabinete de utente: 

- Utentes do Serviço Nacional de Saúde 

Atendimento presencial e capacidade de resposta social. 

Destina-se a receber as sugestões e reclamações dos utentes dos serviços de saúde. Trata-se 

de um instrumento de gestão dos serviços e de um meio de defesa dos utentes. 

Foi criado pelo Despacho Ministerial n.º 26/86, de 24 de Julho. 
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Atendimento presencial: 

4ª feira - 10h ás 13h ás 17h 

Atendimento telefónico: 

2ªfeira a 6ª feira- 11h às 12.30h 

 

- Cuidados Continuados - Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados 

Objetivo: Avaliar as situações encaminhadas pelas várias entidades sinalizadoras da área de 

influência do ACES que se encontrem no domicílio. 

População Alvo: Todos os utentes que se encontrem no seu domicílio, residentes inscritos na 

área de influência do ACES AMADORA que reúnam critérios de inclusão na RNCCI.  

 

- Rede Social 

Objetivos: Sensibilizar e promover estilos de vida saudáveis na população idosa. 

.Participar em outras atividades comunitárias dedicadas á população idosa da iniciativa de 

outros parceiros.  

População Alvo: População residente na freguesia 

- Direitos e Deveres na Parentalidade 

Objetivo: Reforçar os conteúdos mais importantes abordados no curso por forma a permitir 

uma vivência de uma parentalidade mais gratificante e tranquila. 

População Alvo: Gestação até 27 semana de gravidez. 

- Núcleo de Acompanhamento de Crianças e Jovens em Risco 
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Objetivos: Melhorar a eficácia: 

- Aplicação de mecanismos de prevenção da ocorrência de maus-tratos 

- Deteção precoce das situações de risco e perigo 

Acompanhamento e prestação de cuidados 

- Sinalização e/ou encaminhamento de casos para outros serviços 

Mobilização e articulação dos recursos de primeiro nível; 

Agilizar a comunicação com a CPCJ Amadora; 

 

População Alvo: 

 

Todas as crianças e Jovens em situação de vulnerabilidade social referenciadas. 

 

Projeto: “Estamos Presentes” 

 

Objetivos: 

 

- Assegurar condições facilitadoras do normal desenvolvimento da criança. 

- Apoiar e estimular a função parental e promover o bem estar familiar. 

- Reforçar as competências familiares. 

- Ajudar na ativação de todas as redes de suporte formal e informal. 

População Alvo: 

Famílias com recém-nascidos até aos 28 dias com critérios de risco ou vulnerabilidade para 

maus-tratos. 
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Projeto Saúde Escolar 

Objetivos: 

- Melhorar a cobertura vacinal das crianças do ensino pré-escolar, dos 6 e 13 anos de idade. 

- Melhorar a taxa de execução dos exames global de saúde. 

- Prevenir a doença na comunidade educativa. 

- Detetar necessidades de saúde especiais em alunos que frequentam jardins -de infância, 

escolas de ensino básico e secundário 

População Alvo: 

Todo o parque escolar para a caracterização das escolas e para a avaliação da cobertura 

vacinal e monitorização dos exames global de saúde das crianças do ensino pré-escolar, dos 6 

e 13 anos. 

Capacitar Quem Ajuda: 

Objetivo: 

 Reforçar capacidades e competências das Ajudantes de Ação Direta, que prestam cuidados 

domiciliários a pessoas com deficiência e/ou com dependência temporária ou permanente. 

População Alvo: 

Ajudantes de Ação Direta pertencentes aos parceiros sociais e locais. 
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Projeto Intervenção Comunitária (Unidade Móvel) 

Objetivo: 

Promover a saúde das comunidades e indivíduos, através do desenvolvimento da autonomia 

para a vigilância de saúde da população alvo, facilitando a acessibilidade aos cuidados de 

saúde primários. 

População Alvo: 

Pessoas residentes nos Bairros 6 de Maio, Estrela d`África (Bairros degradados) e 

recentemente a atuação foi direcionada para o Casal do Silva e Reboleira, residentes com 

proximidade geográfica ao Centro de Saúde. População maioritariamente imigrante, com 

emprego precário e baixo rendimento. 

 

- Outras Respostas do ACES Amadora: 

Saúde Pública 

Equipa de Técnicos de Saúde Ambiental e Delegados de Saúde. Sediados na Unidade 

Funcional da Damaia. Fazem vistorias às situações de insalubridade que põem em risco a 

saúde pública. Os Delegados de Saúde avaliam o grau de incapacidade através do Atestado 

Multiusos. 

 

Psicologia 

Existe uma equipa de psicólogos, que desenvolve atividades assistenciais aos utentes da 

freguesia de Águas Livres. Importa referir que pertence à URAP (Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados), mas apoia todas as unidades do ACES Amadora.  
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Psiquiatria Comunitária  

A equipa de Psiquiatria Comunitária do Hospital Fernando Fonseca, sediada na Unidade 

Funcional da Damaia, constituída por médicos Psiquiátricos, Assistente social e Enfermeiros. 

Prestam atividade assistencial aos residentes na área geográfica da freguesia de Águas Livres, 

através de consultas e/ou domicílios para avaliação das situações. 

 

Serviço Social   

Existem 3 técnicas Superiores de Serviço social que pertencem à URAP (Unidade de recursos 

assistenciais partilhados), fazem atendimento social e integram o Gabinete Sim – Cidadão, 

existe 1 técnica a tempo inteiro na Unidade dos Cuidados na Comunidade (UCC). 

 

Plano Local de Saúde da Amadora 2014-2016 

 

O Plano Local de Saúde (PLS) da Amadora 2014-2016 é um documento cujas orientações têm 

em vista o fim último da melhoria do estado de saúde da população da Amadora. 

O PLS pretende dar a conhecer a situação de saúde da população, permitindo a esse nível 

identificar as principais necessidades de saúde da população, fazer uma avaliação prognóstica 

da situação de saúde da população, definir objetivos de saúde e fazer recomendações para a 

intervenção junto dos parceiros. 

O documento (PLS) encontra-se disponível para consulta, importa ainda salientar que os 

parceiros que elaboraram o PLS identificaram os seguintes problemas de saúde na Amadora:  

 

- Tuberculose 

- Diabetes Melitus 

- Cancro do colo do útero 



                               CLAS - Conselho Local de Acção Social 
REDE SO CIAL  AMADO RA

               

                                                  Caracterização Social 2014  

 

- Cancro da mama 

- Cancro do colo e reto 

- VIH/Sida 

 

Fonte: Plano Local de Saúde da Amadora, 2014-2016. 
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4.2 - ESPAÇOS VERDES E LAZER 

 

Dotados de aproximadamente 15Ha de áreas verdes, constituídos por parques e jardins, a 

Freguesia de Águas Livres oferece um conjunto de atividades de classificação cultural, de 

recreio, didático, lazer e sócio - económico, assistindo-se manifestamente a uma elevada 

procura por parte da população, pois a maioria habita em aglomerados urbanos e começa a 

apresentar preocupações relacionadas com a qualidade do ambiente urbano. 

 

Tendo em conta que as áreas verdes apresentam um elevado potencial para atenuar os efeitos 

negativos na malha urbana, conferem às cidades melhores condições de habitabilidade. 

 

Estes espaços que são parte integrante da malha urbana procuram criar um conjunto de áreas 

e equipamentos lúdicos adequados aos hábitos do quotidiano, à mobilidade e ao contacto com 

a natureza;  

 

Identificação dos espaços de jogo e recreio existentes: 

- Armando Romão; 

- Atalaia; 

- Bernardo Santareno; 

- Conde Arnoso; 

- Jardim 25 de Abril; 

- Jardim dos aromas infantil; 

- Jardim dos Aromas Juvenil; 

- Largo Cristovão da Gama 

- Largo da Igreja; 

- Praça dos Aliados; 

- Praceta Dr. António Flores. 
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Enquanto sociedade humana e refletindo a importância destes espaços na sua qualidade de 

vida, abraçamos e permitimos várias componentes, como o recreio, cultura e lazer, desporto, 

saúde, o seu enquadramento paisagístico, a melhoria da qualidade do ar, redução do ruído, 

melhoria das condições microclimáticas, a diversidade da flora e fauna e o seu valor 

patrimonial e estético. 

 

Este desenvolvimento está associado à forma como são geridos estes recursos, que 

dependem não só da sua riqueza e bem estar social, mas também da própria existência da 

vida. 

 

A qualidade de vida da população depende, entre outros, dos espaços de proximidade que 

registam acesso fácil a um conjunto de áreas polivalentes, de circulações pedonais e zonas 

arborizadas, ou seja, no fundo a sociedade pretende que na planificação do meio urbano, se 

libertem espaços para uma multiplicidade de funções, indo ao encontro da satisfação plena do 

cidadão. 

 

Essa preocupação a nível de planeamento urbano local tem demonstrado um crescente 

interesse mais ecológico, que se traduz na melhoria da qualidade de vida. 

 

Através do conjunto de espaços exteriores procuramos dar resposta ao cinzento do betão que 

se encontra frequentemente no espaço urbano, tratando-se de recursos naturais que suportam 

actividades humanas e a oportunidade de interacção entre as pessoas e/ou comunidade 

envolvente, assegurando todas as condições ao seu desenvolvimento. 
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O lazer normalmente é encarado como um recurso para melhorar a qualidade de vida da 

sociedade humana. Segundo Joffre Dumazedier, “o lazer é um conjunto de ocupações às quais 

o indivíduo pode entregar-se de livre vontade” 

 

A Freguesia dispõe um número considerável de equipamentos, sejam eles estruturas naturais 

ou artificiais, que potenciam a  melhoria das condições de desenvolvimento social urbano. 

 

Podemos referir também os equipamentos poli-desportivos existentes que são um ponto de 

referência de dinâmicas sociais no território e para os cidadãos. 

 

Salienta-se os espaços implantados no território da Freguesia, onde estes equipamentos tem 

acesso livre: 

- Cova da Moura; 

- Parque urbano da Buraca; 

- Parque Armando Romão 

 

Abrir a Freguesia ao exterior através da sua requalificação, dinamizar as parcerias, mobilizar a 

comunidade local e desenvolver espaços sociais e comunitários, assenta na perspectiva de 

potenciar a melhor qualidade de vida e o envolvimento sustentável da população residente. 

 

Importa valorizar o espaço que pisamos todos os dias, compreender o que nos rodeia como um 

todo, desfrutar e partilhar de uma variedade de produtos que satisfaçam as nossas 

preferências e possibilitem o nosso bem estar geral. 
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5 - EDUCAÇÃO 

 

5.1 - EDUCAÇÃO E RESPOSTAS ESCOLARES 

No que respeita à educação importa conhecer a repartição da oferta educativa e a distribuição 

da população escolar tendo em atenção a formação da freguesia de Águas Livres. 

 

Na análise da caracterização do sistema educativo concelhio e mais concretamente ao nível da 

freguesia, os dados recolhidos não só tem várias origens mas principalmente de diferentes 

anos, de acordo com os dados disponíveis. Assim utilizaram-se dados do DEC da CMA, desde 

a Carta Educativa monitorizada de 2010, passando pelos dados do Relatório da Reorganização 

Administrativa de 2012, e dos dados do ano lectivo 2013-2014 do Projecto Amadora Educa. 

Também tentámos contar com a informação a ser dada pelos estabelecimentos de ensino da 

freguesia, no que diz respeito à oferta educativa ao nível dos cursos profissionalizantes. 

O sistema público de educação e ensino do Município da Amadora compreende a educação 

pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário, reparte-se em 2012 de acordo com o 

relatório da reorganização administrativa, por 50 estabelecimentos dos quais 10 estão situados 

na freguesia de Águas Livres, bem como todos estes estabelecimentos estão organizados em 

12 agrupamentos em que 3 se situam nesta freguesia, envolvendo  cerca de 4160 alunos que 

correspondem a 24% da população estudantil do concelho. 

De realçar que existem ainda os alunos, principalmente, as crianças nos estabelecimentos 

privados ou de entidades cooperativas e solidárias, caso das creches e o pré-escolar.  
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ÁGUAS LIVRES 

 

Educação e Ensino Privado, 

Cooperativo e Solidário 

Creche (utentes)    291 

Pré-escolar (alunos)   340 

Educação e Ensino 

Público 

Pré-escolar (alunos)   362 

1º Ciclo (alunos)    1.405 

2º e 3º Ciclos (alunos)    1.786 

Secundário (alunos) 614 
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Número de alunos por níveis de ensino no público - 2013/2014 

Agrupamento Escola Pré-

escolar 

1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

Secundário 

 

D. João V 

EB1/JI Alice Vieira 70 308    

EB 2/3 e Sec. D. João V   120 186 182 

 

 

Damaia 

EB1 Padre Himalaia 0 238    

EB1/JI Águas Livres 50 245    

EB1/JI Cova da Moura 45 207    

JI da Damaia 70 70    

EB 2/3 Pedro Orey 

Cunha 

  437 327 0 

Dr. Azevedo Neves EB1/JI José Ruy 69 329    

EB1/JI Condes da 

Lousã 

52 193    

EB 2/3 e Sec. Dr. 

Azevedo Neves 

  195 324 60 

TOTAIS 356 1590 752 837 242 

Ano Lectivo 2013/2014 – Amadora Educa (CMA) 
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Com base na nova configuração territorial a Freguesia atualmente abrange cerca de 35.000 

habitantes, destes cerca de 1850 jovens dos 13 aos 18 anos estão inscritos na rede nacional 

do sistema educativo, no entanto quando observada a pirâmide etária contante no Censos de 

2011, verifica-se que esta faixa se situa em 5% do total da população ou seja em cerca de 

2250 jovens, pelo que conclui-se que nem todos os jovens se encontram inseridos no sistema 

escolar.  

 

Também constam as actividades de enriquecimento curriculares 

 

Agrupamento Escola Nº 

Turmas 

Nº 

Alunos 

Média 

alunos/grupo 

% Alunos 

inscritos 

D. João V EB1/JI Alice Vieira 11 227 20,64 95,4 

 

Damaia 

EB1 Padre Himalaia 12 199 16,58 83,6 

EB1/JI Águas Livres 9 185 20,56 94,9 

EB1/JI Cova da Moura 8 142 17,75 87,7 

Dr. Azevedo 

Neves 

EB1/JI José Ruy 12 241 20,08 92,7 

EB1/JI Condes da Lousã 6 129 21,50 91,5 

Ano Lectivo 2013/2014 – Amadora Educa (CMA) 

 

Ainda nas actividades destinadas às crianças existe o Projecto “Aprender & Brincar", que é um 

programa criativo, dinâmico, dirigido a crianças de Jardim de Infância e 1º ciclo a frequentar os 

Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública do Concelho da Amadora. 
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Tem por objectivo ser uma resposta partilhada, fundamental para o acompanhamento e 

desenvolvimento dos alunos, garantindo que os tempos de permanência das crianças sejam de 

enriquecimento das aprendizagens, associadas à aquisição de competências, fora do horário 

lectivo e nas interrupções lectivas. Às famílias proporciona uma resposta de excelência de 

proximidade e de custos controlados.  

Projecto “Aprender & Brincar” – Nº de Alunos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

 

Agrupamento Escola Pré-

escolar 

1º Ciclo Total 

D. João V EB1/JI Alice Vieira 25 36 61 

 

Damaia 

EB1 Padre Himalaia - 68 68 

EB1/JI Águas Livres 20 75 95 

EB1/JI Cova da Moura 20 30 50 

JI da Damaia 30 - 30 

Dr. Azevedo 

Neves 

EB1/JI José Ruy 25 33 58 

EB1/JI Condes da Lousã 5 9 14 

TOTAL 125 251 376 

Ano Lectivo 2013/2014 – Amadora Educa (CMA) 

 
 Integradas neste Projecto "Aprender & Brincar", tem desempenhado um papel importantissimo 

as instituições da freguesia vocacionadas para o apoio às crianças, nomeadamente o Casal 

Popular da Damaia; os Amigos da Damaia; o Moinho da Juventude e a Junta de Freguesia de 

Águas Livres.             
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Retenção e abandono escolar  (%) 

 

Agrupamento 

 

Escola 

 

 

1º Ciclo 

Retenção / 

Abandono 

2º, 3º e 

Secundário 

Retenção /  

Abandono 

D.João V EB1/JI Alice Vieira 6,1 0   

EB 2/3 e Sec. D. João V   25,5 2,1 

 

Damaia 

EB1 Padre Himalaia  

9,2 

 

0 

  

EB1/JI Águas Livres   

EB1/JI Cova da Moura   

EB 2/3 Pedro O’rey da Cunha   11,6 0 

 

Dr. Azevedo Neves 

EB1/JI José Ruy  

10,8 

 

0 

  

EB1/JI Condes da Lousã   

EB 2/3 e Sec. Dr. Azevedo Neves   14,2 1,9 

Ano Lectivo 2013/2014 – Amadora Educa (CMA) 

 

Se observarmos a situação do insucesso escolar ao nível concelhio e segundo os mesmos 

dados do ano letivo de 2013/2014, verifica-se que a taxa de retenção é de 8,2% e de 

abandono é de 0,6% para o 1º ciclo e de 19% e 1,6% para 2º, 3º e secundário. 
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Esta situação na freguesia é bastante preocupante comparando-a com o concelho, 

principalmente no que diz respeito à retenção ao nível do 1º ciclo na Escola Alive Vieira, bem 

como as escolas secundárias Pedro O’rey da Cunha e Azevedo Neves, mas se esta situação 

não é tão grave nestas duas últimas escolas já o abandono escolar é superior ao verificado ao 

nível concelhio. Assim pode-se concluir como casos de sucesso comparativamente ao 

Concelho a EB1/JI Alice Vieira e a EB 2/3 Pedro O’rey da Cunha. 

Assim, no total dos 10 estabelecimento de ensino existentes na freguesia, correspondentes aos 

3 Agrupamentos, 8 estão em situação preocupante, verificando-se que a EB 2/3 e Secundária 

D. João V é a que se apresenta como uma situação mais extremada com 25,5% de retenção e 

de 21% de abandono escolar, num universo de 677 alunos.  

Afigura-se relevante ter uma visão do pessoal que não sendo docente poderão ser uma mais 

valia no apoio ao combate do insucesso escolar, embora seja um número bastante escasso 

para a dimensão deste problema, assim relativamente ao quadro do pessoal não docente 

existente, segundo os dados do ano lectivo 2013/2014, da Amadora Educa – CMA, é o 

seguinte: 

   

 

 

Agrupamento 

 

Assistentes 

Operacionais 

 

Assistentes 

Técnicos 

 

Animadores 

Socioculturais 

 

Psicólogos 

Técnicos de 

Serviço 

Social 

 

Outros 

CMA MEC CMA MEC CMA MEC CMA MEC CMA MEC CMA MEC 

D. João V 8 23 0 7 0 1 0 1 0 1 - - 

Damaia 44 0 8 0 1 0 1 0 1 0 - - 

Azevedo Neves 51 0 8 0 0 0 1 0 0 1 - 3 
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Também relativamente ao número do pessoal docente e não docente por graus de ensino 

encontram-se divididos, conforme quadro que se apresenta: 

 

Ano Lectivo 2013/2014 – Amadora Educa (CMA) 

 

Ainda no campo das respostas escolares principalmente na vertente da via profissionalizante. 

Existem em cada um dos 3 agrupamentos uma escola com esta oferta. 

Paralelamente ao problema do insucesso escolar e à existência de alternativas pela via 

profissional, principalmente para os jovens, transversalmente nas várias faixas etárias e 

independentemente do sexo, observa-se um interesse bastante grande na aquisição de novas 

competências profissionais através de cursos de dupla certificação (i.e. aquisição de uma 

certificação escolar e profissional simultaneamente), no entanto devido às grandes listas de 

espera para entrada nos cursos de dupla certificação para jovens e/ou adultos, muitos 

candidatos acabam por ficar muito tempo à espera e por vezes desistem. Também e devido à 

sua frágil situação financeira, muitos candidatos não têm a possibilidade de frequentar estas 

formações sem beneficiarem de apoio financeiro. No caso de frequentarem uma formação não  

 

PESSOAL DOCENTE E PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Agrupamento 

 

Pré-escolar  

 

 

1º Ciclo 

 

2º Ciclo 

 

3º Ciclo 

 

Secundário 

D.João V 3 11 0 102 0 

Damaia 7 28 79 0 

Dr. Azevedo Neves 5 21 105 
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usufruindo de nenhum apoio financeiro, normalmente leva-os a desistir e aceitar um trabalho, 

mesmo sendo temporário, a fim de estabilizar minimamente a sua situação financeira ou assim 

contribuir para a situação económica da sua família. Relativamente aos jovens (16 até 30 

anos), observa-se uma preponderância de trabalhos temporários desqualificados, não tendo 

destaque numa só área profissional. A experiência profissional destes jovens é composta por 

vários trabalhos de curta duração e nas mais diversas áreas profissionais, às vezes ao longo 

de alguns anos, resultando numa situação de instabilidade financeira e psicológica, trazendo 

frustração e desmotivação. 
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5.2 - CRIANÇAS E JOVENS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS 

Embora não existam instituições na freguesia com o objectivo de apoiar especificamente as 

crianças e jovens com necessidades especiais, tanto ao nível das respostas no sistema 

educativo como ao nível de apoio social e afectivo, no entanto existem, ao nível do concelho, 

instituições com estas características especificas, para onde esta população pode ser 

encaminhada, caso da AFID, AMORAMA, CEBESA ou a CERCIAMA. No sistema educativo 

público existe pessoal docente com esta especialidade.  

 

PESSOAL DOCENTE 

Agrupamento Apoio 

educativo 

Ensino 

especial 

Outros TOTAL 

D.João V 1 2 3 6 

Damaia 0 10 6 16 

Dr. Azevedo Neves 3 6 - 9 

 Ano Lectivo 2013/2014 – Amadora Educa (CMA) 

 

Ao nível da comunidade, existem lacunas na respostas a situações de dislexia, híper-

actividades e outras similares, que carecem de uma resposta ao nível da psico-pedagogia, bem 

como na relação das entidades escolares e de saúde com as famílias e com a comunidade em 

geral.  
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A nível escolar, verifica-se uma resposta ao nível do Jardim de Infância, através da ELIP – 

Equipa Local de Intervenção Precoce, ficando sem cobertura os restantes níveis de ensino.  

 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

A nível comunitário, registam-se movimentos locais, a valorizar, como os grupos de escoteiros, 

o 48 e o 88, da AEP, bem como os grupos de jovens nas paróquias, como o Shalom, os quais 

movimentam crianças e jovens localmente. 
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6 - HABITAÇÃO 

 

A Freguesia de Águas Livres tem na sua constituição uma grande diversidade de respostas 

habitacionais.  

Regista-se a maioria da população da freguesia em edificado do parque privado, com zonas 

centrais envelhecidas, em especial no setor Buraca e Damaia. Verifica-se nestas zonas um 

misto de parque privado e parque habitacional arrendado, facto que face à idade da maioria 

dos residentes ser elevada, propicia ao isolamento de idosos, face às barreiras arquitetónicas, 

como as escada, em prédios sem elevador, não permitirem acessibilidade nem mobilidade à 

sua comunidade e comércio local. 

Verificam-se zonas de habitação recente como as urbanizações do Canas, Atalaia e Neudel, as 

quais têm boas condições de mobilidade, bem como grande acessibilidade ao centro urbano da 

cidade de Lisboa, o que faz com que existam procura de casa no nosso território.  

A habitação social municipal, tem uma expressão na freguesia, em especial no setor da 

Reboleira com fogos municipais, a qual tem como objetivo melhorar as condições de 

habitabilidade das camadas mais carenciadas da população. 

Segundo dados da Câmara Municipal da Amadora, registam-se a existência de Bairros 

degradados, no entanto tem vindo a diminuir através de vários programas, sendo o PER 

(Programa Especial de Realojamento) o mais importante. 

De registar a nível habitacional, os núcleos de Bairros Degradados, como a Cova da Moura e a 

Estrada Militar. 

A Cova da Moura situa-se na Freguesia de Águas Livres no âmbito do registo PER, tinha 

registadas 39 barracas, 172 residentes e 44 agregados. Os dados de 2013 o número de 

barracas mantém em 39. O número de agregados regista 57. (Ver quadro nº1). 
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Estes dados refletem o trabalho desenvolvido no âmbito do PER, no entanto não refletem a 

realidade, uma vez que estimam as associações locais que residem no bairro cerca de 7000 

pessoas. 

Regista-se um trabalho local de grande dinamismo comunitário, com o associativismo local, 

nomeadamente com a Associação de Moradores da Cova da Moura, a Associação cultural 

Moinho da Juventude, a Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura e o 

Centro Social e Paroquial Nª Senhora Mãe de Deus – Centro Infantil S. Gerardo e a Santa 

Casa da Misericórdia da Amadora – Centro S. Francisco de Assis, Lar Sagrada Família e 

Unidade de Cuidados Continuados. 

O Bairro da Estrada Militar é um bairro degradado, constituído por dando um total de 445 

barracas, com um total de 602 agregados, registando-se um aumento de 4%. 

Existe um trabalho social local, em instalações da freguesia, com crianças e jovens no âmbito 

do programa Escolhas, o qual visa a prevenção da exclusão, promovendo a inserção com 

atividades socioeducativas e de apoio escolar. Este bairro, mantém um projeto comunitário, 

com atendimento social e de GIP, através de uma parceria entre a freguesia e a Câmara 

Municipal da Amadora. 

 

Quadro nº1 

N º 

B A R R A C A S

N º 

A GR EGA D OS

N º 

R ESID EN T ES

N º 

B A R R A C A S

N º 

A GR EGA D OS

22 ALTO DA DAM AIA DAM AIA 454 562 1998 445 580 13 9 602 4%

25 COVA DA M OURA BURACA/DAM AIA 39 44 172 39 50 1 6 57 14%

493 606 2170 484 630 14 15 0 659 5%

DADOS DE 1993 DADOS DE 2013

FREGUESIANÚCLEO

TOTAIS

SITUAÇÃO DOS BAIRROS - 2013

%  SUB ID A
T OT A L D E 

A GR EGA D OS

D ESD OB R A

M EN T OS

D ESD OB R A M EN T OS 

R EA LIZ A D OS, M A S 

N Ã O 

C ON T A B ILIZ A D OS

IN C LUSÕES

 

Fonte: Câmara Municipal da Amadora 
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Foram implementados 17 Programas Habitacionais, desenvolvidos pela Câmara Municipal da 

Amadora. Através do PER foram realojadas 2 famílias e através do PAAR 3 famílias. Sendo 

que o total de realojamentos foi de 11 famílias. O total de casos resolvidos foi de 40. 

 

 

MORADAS T0 T1 T2 T3 T4

Avenida Dom José I, 51 3 1 4 8 1989 0 1 1

Avenida Dom José I, 65 4 4 8 2011 1 0 1

Av Dr José Pontes , 37 1 1 2013 0 1 1

Avenida Pangim 1 1 2012 0 1 1

0 1 7 6 4 18 1 3 4

TOTAL

TOTAIS

REBOLEIRA

 FOGOS MUNICIPAIS

LOCALIZAÇÃO POR 

FREGUESIA

TIPOLOGIAS
TOTAL

ANO DE OCUPAÇÃO (+ 

antigo)

PRÉDIOS DA 

CMA

PRÉDIOS 

MISTOS

 
 

 

A nível habitacional existem algumas perspetivas futuras previstas a nível municipal de até 

2020 serem criadas condições de habitabilidade aos munícipes em situação de real carência, 

prevenindo assim a sua exclusão social. 
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7 - PROTECÇÃO SOCIAL 

 

Através da reorganização administrativa do território, foi criada a freguesia das Águas Livres 

que agregou as antigas freguesias da Damaia, Buraca e uma parte da antiga freguesia da 

Reboleira. No entanto e como não existem dados referentes à nova freguesia, nem é possível 

delimitar os dados relativos à parte da freguesia da Reboleira agora pertencente ao território 

serão apresentados dados referentes às duas freguesias anteriores. No que diz respeito à 

protecção social os indicadores disponíveis em termos de medidas e prestações reportam-se 

aos anos de 2011/2012. Seguidamente serão apresentados os seguintes indicadores: 

Rendimento Social de Inserção (RSI) – número de beneficiários por nacionalidade, freguesia, 

género e escalão etário; Subsídio de Desemprego, Subsídio Social de Desemprego e Subsídio 

Social de Desemprego Subsequente – número de beneficiários por freguesia, nacionalidade, 

tipo de subsídio, género e escalão etário; Abono de Família – por escalão de rendimento e 

freguesia e Complemento Solidário para Idosos (CSI) - número de beneficiários por freguesia, 

nacionalidade e escalão etário 
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7.1 - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO (RSI)   

Beneficiários de RSI por Freguesia E 

Nacionalidade - Ano 2011/2012 

FREGUESIA 
Portugal 

Europa de 
Leste 

Países da UE 
(excepto 
Portugal) 

PALOP Brasil Outros  Países Desconhecido Total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BURACA 1.660 1480     244 233 6 5 3  9 7 1.922 1.725 

DAMAIA 747 749 10 4   138 143 5  3 4 3  906 900 

REBOLEIRA 720 686   290 252 139 139 17 8 8 9  3 1.174 1.097 

Total 3.127 2.915 10 4 290 252 521 515 28 13 14 13 12 10 4.002 3.722 

Fonte: Instituto de Informática, IP - MSSS 

 

Comparando os anos em análise verificou-se a diminuição de beneficiários em 2012. 

Observou-se que a maioria é de nacionalidade portuguesa (2915 em 2012) seguida de 

nacionalidades provenientes de países de Língua Oficial Portuguesa - PALOP (515 em 2012). 

 

Beneficiários de RSI por Freguesia e Nacionalidade - PALOP  

Ano 2011/2012 

FREGUESIAS 

PALOP   

Angola Cabo Verde Guiné-Bissau Moçambique 
São Tomé e 

Príncipe 

Total 

  

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BURACA 13 12 179 162 25 29   27 29 244 232 

DAMAIA 8 9 91 97 29 27   10 8 138 141 

REBOLEIRA 42 35 63 62 62 28   12 13 179 138 

Total 63 56 333 321 116 84   49 50 561 511 

Fonte: Instituto de Informática, IP – MSSS 
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Comparativamente a 2011, e em termos globais, verificou-se em 2012 um decréscimo do 

número de beneficiários sendo que maioria é de origem cabo-verdiana (em primeiro lugar) e 

guineense (em segundo lugar). 

 

Beneficiários de (RSI) por Freguesia e Escalão Etário- Ano 2012 

FREGUESIAS 

< 18 anos 18 anos 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos ≥ 60 anos Total 

F M 
TOT
AL 

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M 
TO
TA
L 

BURACA 383 368 751 13 17 30 14 25 39 145 107 252 138 76 214 118 83 201 89 69 158 50 35 85 950 780 173

0 

DAMAIA 173 184 357 5 9 14 6 11 17 75 54 129 79 46 125 67 58 125 37 55 92 26 19 45 468 436 904 

REBOLEIRA 202 213 415 7 7 14 11 13 24 92 59 151 112 65 177 92 55 147 51 57 108 45 16 61 612 485 109

7 

TOTAL 758 765 1523 25 33 58 31 49 80 312 220 532 329 187 516 277 196 473 177 181 358 121 70 191 2030 1701 
373

1 

Fonte: Instituto de Informática, IP – MSSS 

 

Ao nível do escalão etário observou-se a preponderância de crianças e jovens até aos 17 anos 

(1523 beneficiários), seguindo-se o escalão 20 a 29 anos (532 beneficiários). Constatou-se 

também que o maior número de beneficiários é do género feminino (2030). 

 

Prestações de Desemprego 

Beneficiários do Subsídio de Desemprego por Freguesia e Nacionalidade 

Ano 2011/2012 

 

FREGUESIAS 
Portugal 

Europa de 
Leste 

Países da UE 
(excepto 
Portugal) 

PALOP Brasil Outros  Países Desconhecido Total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BURACA 511 597 9 8   87 96 10 8  4 46 58 663 771 

DAMAIA 617 745 10 7 6 8 67 96 42 38 10 8 76 64 828 966 

REBOLEIRA 525 566 7 7 6 6 73 76 37 34 6 6 63 52 717 747 

Total 1653 1908 26 22 12 14 227 268 89 80 16 18 185 174 2208 2484 

Fonte: Instituto de Informática, IP - MSSS 
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No que respeita ao subsídio de desemprego e comparando os anos em análise, constatou-se 

um aumento de beneficiários em 2012 (2484). Verificou-se que os mesmos são 

maioritariamente de nacionalidade portuguesa (1908 em 2012). 

 

Beneficiários do Subsídio Social de Desemprego por Freguesia e 

Nacionalidade 

Ano 2011/2012 

FREGUESIAS 
Portugal 

Europa de 
Leste 

Países da UE 
(excepto 
Portugal) 

PALOP Brasil Outros Países Desconhecido Total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BURACA 69 54 3 3   23 33   3    98 90 

DAMAIA 69 62 3    25 21 6 9 5 5 3  111 97 

REBOLEIRA 50 54     31 30 8 10     89 94 

Total 188 170 6 3   79 84 14 19 8 5 3  298 281 

Fonte: Instituto de Informática, IP - MSSS 

 

Relativamente ao subsídio social de desemprego, houve, em 2012, um ligeiro decréscimo do 

número de beneficiários (281) que continuam a ser maioritariamente de nacionalidade 

portuguesa (170). 

 

 

Beneficiários do Subsídio Social de Desemprego Subsequente por 

Freguesia e Nacionalidade 
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Ano 2011/2012 

FREGUESIAS 
Portugal 

Europa de 
Leste 

Países da UE 
(excepto 
Portugal) 

PALOP Brasil 
Outros 
Países 

Desconhecido Total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BURACA 72 99 4 5 
  

19 24 
    

6 10 101 138 

DAMAIA 73 93 
   

3 15 24 3 7 
  

4 6 95 133 

REBOLEIRA 65 92     15 23 5 5   3 4 88 124 

Total 210 284 4 5  3 49 71 8 12   13 20 284 395 

Fonte: Instituto de Informática, IP - MSSS 

 

No que concerne ao subsídio social de desemprego subsequente observou-se, em 2012, um 

aumento do número de beneficiários nas três freguesias. Em termos de nacionalidade a maior 

continua a ser a portuguesa (284) seguida dos PALOP (71). 

 

Beneficiários de Subsídio de Desemprego por Freguesia, Género e 

Escalão Etário 

Ano 2012 

FREGUESIAS 
15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos  ≥ 60 anos Total  

F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total 

BURACA 
   

57 80 137 85 100 185 75 105 180 52 140 192 21 57 78 290 482 772 

DAMAIA 
   

77 66 143 140 151 291 91 139 230 75 143 218 39 44 83 422 543 965 

REBOLEIRA    64 43 107 90 106 196 73 96 169 86 96 182 48 45 93 361 386 747 

TOTAL 
   

198 189 387 315 357 672 239 340 579 213 379 592 108 146 254 1073 1411 2484 

Fonte: Instituto de Informática, IP - MSSS 

 

Analisando os indicadores, o escalão etário que apresentou o maior número de beneficiários foi 

o 30 a 39 anos (672). Relativamente ao género observou-se que a maioria dos beneficiários é 

masculina (1411). 
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Beneficiários de Subsídio Social de Desemprego por Freguesia, 

Género e Escalão Etário 

Ano 2012 

FREGUESIAS 
15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos  ≥ 60 anos Total  

F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total 

BURACA 
   

15 14 29 7 14 21 4 14 18  18 18  6 6 26 66 92 

DAMAIA 
   

13 8 21 15 17 32 6 18 24 4 15 19  3 3 38 61 99 

REBOLEIRA    15 12 27 11 14 25 10 20 30  10 10    36 56 92 

TOTAL 
   

43 34 77 33 45 78 20 52 72 4 43 47 0 9 9 100 183 283 

Fonte: Instituto de Informática, IP - MSSS 

No que respeita ao subsídio social, o maior número de beneficiários situava-se entre os 30 a 39 

anos (78), sendo maioritário o género masculino (183). 

 

Beneficiários de Subsídio de Desemprego Subsequente por Freguesia, 

Género e Escalão Etário - Ano 2012 

FREGUESIAS 
20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos  ≥ 60 anos Total  

F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total 

BURACA 10 7 17 10 24 34 14 29 43 8 32 40  4 4 42 96 138 

DAMAIA 10 10 20 18 25 43 10 20 30 16 20 36 5  5 59 75 134 

REBOLEIRA 15 9 24 21 15 36 17 24 41 13 10 23 3  3 69 58 127 

TOTAL                                  35 26 61 49 64 113 41 73 114 37 62 99 8 4 12 170 229 399 

Fonte: Instituto de Informática, IP - MSSS 

 

Verificou-se que, em 2012, o maior número de beneficiários situava-se entre os 40 e 49 anos 

(com um total de 114) sendo a maioria do género masculino 229 no total). 
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Prestações Familiares: Abono de Família 

Titulares de Abono de Família por Escalão de Rendimentos do Agregado 

e por Freguesia – Ano 2011/2012 

FREGUESIAS 

1º Escalão 2º Escalão 3º Escalão 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BURACA 1604 1569 876 840 366 326 

DAMAIA 1174 1156 850 857 430 427 

REBOLEIRA 986 943 632 643 271 269 

Total 3764 3668 2358 2340 1067 1022 

                           Fonte: Instituto de Informática, IP – MSSS 

Nota: Os titulares de Bolsa de Estudo e da Majoração do Abono de Família estão contidos nos valores de Abono de Família 

No que respeita aos titulares de abono de família, verificou-se que o maior número pertence 

ao1º escalão. Comparando os dois anos, verificou-se, em 2012, e em todos os escalões, uma 

redução de titulares. 

Prestações Sociais: Complemento Solidário para Idosos (CSI) 

Beneficiários de CSI  por Freguesia e Nacionalidade – Ano 2011/2012 

FREGUESIAS 
Portugal 

Países da 
UE 

(excepto 
Portugal) 

PALOP Brasil Desconhecido Total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BURACA 225 237 
  

35 37 
  

25 24 285 298 

DAMAIA 

 

255 251 
  

18 18 
  

46 41 319 310 

REBOLEIRA 194 195       19 18 213 213 

Total 674 683   53 55   90 83 817 821 

   Fonte: Instituto de Informática, IP – MSSS 

 

Relativamente aos indicadores sobre o CSI, verificou-se que a maioria dos beneficiários é de 

nacionalidade portuguesa (683 em 2012). 
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Beneficiários de CSI por Freguesia e Escalão Etário – Ano 2011/2012 

FREGUESIAS 

65 a 69 anos 70 a 74 anos 75 a 79 anos 80 a 84 anos 
85 ou mais 

anos 
Total 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

BURACA 51 50 90 89 70 73 43 53 31 33 285 298 

DAMAIA 40 39 74 69 84 81 81 77 42 46 321 312 

REBOLEIRA 34 37 51 34 52 57 42 41 35 45 214 214 

Total 125 126 215 192 206 211 166 171 108 124 820 824 

 Fonte: Instituto de Informática, IP - MSSS 

 

No que respeita ao escalão etário verificou-se que em 2012 o maior número de beneficiários 

situava-se no escalão 75 a 79 anos (211) seguido do escalão  70 a 74 anos (192). 

Em suma, e analisando globalmente os indicadores das três freguesias, constatou-se que os 

beneficiários de RSI diminuíram em 2012 comparativamente com 2011. Maioritariamente são 

de nacionalidade portuguesa e PALOP, com maior incidência no grupo etário de menores de 

18 anos e entre os 20 e 29 anos. No que respeita aos beneficiários de subsídio de 

desemprego, subsídio social de desemprego e subsidio subsequente existiram pequenas 

variações, tendo o inicial e o subsequente sofrido um aumento em 2012 e o social um 

decréscimo. Os beneficiários são na sua maioria de nacionalidade portuguesa com maior 

incidência nos escalões etários entre os 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Relativamente ao abono 

de família, e no ano de 2012, verificou-se uma redução de titulares nos três escalões. Ao nível 

do CSI, a nacionalidade portuguesa continua a ser a dominante situando-se a maioria dos 

beneficiários em ambos os anos no escalão etário entre os 75 e 79 anos. 

Refira-se que, em virtude do contexto económico, em 2012, foram introduzidas alterações ao 

nível de vários apoios e prestações sociais, com vista à introdução de mecanismos de maior 

equidade e justiça na sua atribuição, sem colocar em causa o sistema de segurança social. 
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7.2 PENSÕES 

 

A nível de pensões devemos considerar como valor de referência governamental, o valor da 

pensão social – ou seja – 199,53.  

Para efeitos de caracterização consideramos os dados registados ao nível dos  programas  

locais, dinamizados em especial pelas entidades que trabalham com idosos, reformados e 

pensionistas,  nomeadamente ao nível do SAD – serviço de apoio domiciliário,  Férias 

Séniores,  STAPA – Sistema Telefónico de Apoio para Idosos e Cartão Amadora 65 +; 

Numa estratificação ao nível dos dados recolhidos das fichas das instituições, num universo de  

437 séniores, o intervalo das pensões na freguesia são: 

Escalão Pensão % 

1 Até 199,53 5% 

2 De 199,54 a 346,95 35% 

3 De 346,96 a 664,44 27% 

4 De 664,45 a 807,99  17% 

5 + 808,00 16% 

 

Assim, podemos inferir dos dados apresentados, que a maioria do valor das pensões se cifra 

entra os 199,54 e os 664,44 – perfazendo um total de 62% nos escalões 2 e 3. De refletir que 

os idosos, face ás situações de grande complexidade ao nível da saúde, o que implica valores 

elevados de medicação e de deslocações a médicos, aliados às despesas regulares da 

habitação os coloca na sua maioria em grau de fragilidade e vulnerabilidade.  
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7.3 SAAI – SISTEMA DE ATENDIMENTO  E ACOMPANHAMENTO 

INTEGRADO 

 

O atendimento social realiza-se às 4ªas e 5ªs feiras, com marcação prévia às 6ªs feiras, nas 

secretarias da freguesia. Há no entanto que referir, que existem técnicos de serviço social nas 

entidades da freguesia, que realizam triagem nas suas entidades e em caso de necessidade, 

encaminham para SAAI. 

Este é um atendimento integrado,  focalizado para a entrevista individual e em que 

registamos, sobretudo, o atendimento de 1ª linha, abrindo-se a partir daí uma relação de ajuda 

e acompanhamento individual e familiar.  

De registar que o serviço social realiza visitas domiciliárias aos agregados familiares em 

acompanhamento em 2ª linha, em parceria com os parceiros locais, de acordo com a 

problemática em intervenção. 

A integração de dados na plataforma informática do SAAI realiza-se à posteriori com registos 

e integração de dados dos utentes. 

O número de atendimentos sociais realizados neste período foi de 25 atendimentos semanais, 

o que perfaz um total de 1.300 atendimentos por ano. 

A nível social, os principais problemas identificados são as carências económicas, resultantes 

de situações de desemprego ou doença, carências alimentares, e em especial os problemas 

associados à habitação (rendas em atraso, situações de despejo). 

De registar, que está em fase de implementação, o novo modelo de SAAI, o qual se iniciou em 

Setembro, com a CMA – setor de Divisão de Intervenção Social, realizar em exclusivo 

atendimentos de 2ª linha, ao nível da especialização (Idosos isolados/dependentes; sem-

abrigo/toxicodependentes/GIP-emprego/Violência doméstica/Deficiência/Insalubridade). 
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7.4 APOIO ALIMENTAR 

 

Ao nível da comissão social de freguesia foi importante a criação de um grupo de trabalho 

com o tema do apoio alimentar. Assim, como resposta local temos: 

 

CANTINA SOCIAL 107 pessoas – 57 AF 

100 pessoas – 58 AF  

Moinho da Juventude 

Co(o)peração 

 

BANCO ALIMENTAR Vicentinos Buraca – 53 AF 

Vicentinos Damaia – 58 AF 

Vicentinos Reboleira– 21 - AF 

 

BOLSAS EMERGÊNCIA Junta de Freguesia 

CVP-Delg. Amadora 

Apoio pontual 

 

Mediante avaliação e 

proposta técnica 

FEAC – Fundo Europeu 

de Auxilio a Carenciados 

323 AF – 908 pessoas 

Junta de Freguesia 

Casal Popular da Damaia 

AURPID 

ARPIB 

CVP-Delg. Amadora 
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8. EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS 

No território da freguesia de Águas Livres, registamos um grande número de entidades, com 

equipamentos e respostas sociais à população. 

 

Assim, para efeitos de caracterização social, considerámos que seriam  apresentados  quadros 

que ilustram as respostas sociais locais, direccionados a diversos escalões da população, 

sendo eles: Infância, Séniores e Família e Comunidade. 

 

A informação solicitada aos parceiros, decorre desde junho, no entanto, até ao momento 

registamos lacunas de informação na área desportiva e cultural, eventualmente por motivos 

destas entidades desenvolverem a sua atividade em regime de voluntariado, em horário pós-

laboral e com recursos humanos com limitações. 

 

De registar que localmente quer as entidades públicas, com as respostas standardizadas, quer 

as entidades privadas (IPSS’s, centros paroquiais, associações culturais e desportivas) têm 

vindo a criar respostas de acordo com as necessidades e potencialidades locais, promovendo 

assim uma convergência de respostas à população local.   
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Equipamentos Sociais - Crianças e jovens 

Entidades Projetos Tipo de resposta 
Nº 

Utentes 
Lista 

Espera 
Capacidade 

resposta 
Horário 

Funcionam. 
Inscrições 

ASS Alto Cova Moura   
ATL-Pré-escolar 35 0 50 

7,30 - 19,30H Durante o 
ano 

ASS Alto Cova Moura   
ATL-Apoio Escolar 20 0 30 

7,30 - 9H e 
17,30-19,30H 

Durante o 
ano 

ASS Alto Cova Moura Mundo Intercultural -  Capoeira 

70 
crianças 
120 
jovens 

        

ASS Alto Cova Moura 
Projeto Nu Kre III 
Programa Escolhas 

Apoio Escolar, Ginásio 
Mental, Patinagem e Liga 
Escolhas 123 0 123 

    

Casal Popular   Creche 37 24 37 7,45 às 19H Maio 

Casal Popular   JI - Pré-escolar 80 8 80 7,45 às 19H Maio 

Casal Popular   CATL 1º ciclo 76 0 80 

7,30 às 9H e 
das 15 às 
19,30H 

Maio a 
Setembro 

Casal Popular   

CATL ELFO Juvenil 2º 
ciclo 

20 0 20 

7,30 às 12,30H 
e das 13,45 às 
19,30H 

Maio a 
Setembro 

Casal Popular AECS 

Inglês e outras Act. 
Curricul. 

300   300     

Casal Popular 

Programa Aprender & 
Brincar 

Activid. de apoio às 
famílias  

26   26     

Moinho da Juventude 
  Creche familiar 80 10 80 5 às 21H Maio a Julho 

Moinho da Juventude   Creche A Árvore 60 10 60 6 às 20H Maio a Julho 

Moinho da Juventude   Jardim de Infância 84 21 84 8 às 19H Maio a Julho 

Moinho da Juventude   
CATL -Centro Actividades 

de Tempos Livres 205 3 205 

7,30 às 9,30H e 
das 15 às 21H 

Junho a 
Setembro 

Moinho da Juventude Polo Informático   700   700     

Moinho da Juventude 
Desporto: Basquete, 

Futsal, Atletismo   50   150     

Moinho da Juventude 
Gabinete de Inserção 

Profissional   2450   2450     

Moinho da Juventude 
Programas Escolhas 5ª 

geração - Nu Kre III 
CID@net, TIC, Dança, 
Produção da música,  832   832     

Junta de Freguesia   Creche 14 0   
7,30 às 19,30H  

Aberto todo o 
ano 

Junta de Freguesia   Pré-escolar 62     

7,30 às 9H e 
das 15,30 às 

19,30H Março 

Junta de Freguesia   CAF - ATL'S 132     

7,30 às 9H e 
das 17,30 às 

19,30H 
Aberto todo o 
ano 

Damaia Ginásio Clube Desporto: Futebol e Futsal   850   1000 

18,30 às 23H 

Setembro 

Damaia Ginásio Clube Apoio escolar Informática 20   20 Durante o dia Setembro 

Centro Soc. Paroq. Nsa. 
Mãe de Deus   Creche 27 51 27 

das 7 às 19H 

Abril e Maio 

Centro Soc. Paroq. Nsa. 
Mãe de Deus   Pré-escolar 60 14 60 

das 7 às 19H 

Abril e Maio 

mailto:CID@net,%20TIC,%20Dança,%20Produção%20da%20música,
mailto:CID@net,%20TIC,%20Dança,%20Produção%20da%20música,
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Equipamentos Sociais - Crianças e jovens 

Entidades Projetos Tipo de resposta 
Nº 

Utentes 
Lista 

Espera 
Capacidade 

resposta 
Horário 

Funcionam. 
Inscrições 

SCM Amadora 
Centro S. Francisco 

Assis 
- Creche 25 50 25 8h-19h 

Ao longo 
ano 

SCM Amadora 
Centro S. Francisco 

Assis 
- Pré-escolar 46 28 46 8h-19h 

Ao longo 
ano 

Equipamentos Sociais - População Sénior 

Entidades Tipo de resposta Nº Utentes 
Lista 

Espera 
Capacidade 

resposta 
Horário 

Funcionam. 
Inscrições 

Co(op)ração 

Espaço Vida e 
Coração- Ativid. 
Lúdicas 15 0 30 

5ª das 15H às 
17,30H 

  

Co(op)ração 

Informática 

11 0 18 
4ª das 9,30H às 
11,30H   

Co(op)ração 
Atelier Costura 

15 0 15 
3ª das 15H às 
17H   

Co(op)ração 

Ofic.Cooperaç. 
Workshops 

0 0 30 

1 vez por mês a implementar 

ASS Alto Cova 
Moura 

Mundo Intercultural - 
capoeira 

40         

ASS Alto Cova 
Moura 

CLAII, Apoio social, 
juridico e psicológico 

40   40     

ASS Alto Cova 
Moura 

Oficina de lingua 
Portuguesa 40   40   Aberto todo o ano 

Casal Popular Centro de dia 77 6 80 9 às 17H Aberto todo o ano 

Casal Popular SAD 35 3 35 9 às 17H Aberto todo o ano 

ARPIB SAD 30 3 30 9 às 20H Aberto todo o ano 

AURPID Centro Convivio 1200   60 

De 2ªf. a sábado 
9 às 18,30H Aberto todo o ano 

AURPID 

Amasenior Viva+ 
Diferentes atividade ( 
Informática; 
Espanhol; Danças 
de Salão) 44   60 

De 2ªf. a 6ªf 9 às 
18,30H Setembro 

a Junho 
 

Setembro  

AURPID 

Teatro das 
Identidades 

7   Outubro a Junho  

AURPID 

Ginástica Senior 

30   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto)  

AURPID 

Alfabetização / 
Números e contas 

2   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto) Todo o ano 
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AURPID 

Banco da roupa 

100   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto) Todo o ano 

AURPID 

Apoio Social 

100   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto) 

Todo o ano 

AURPID 

Prevenção da Saúde 
(medição da tensão 
arterial e sessões de 

senibilização e 
rastreios  100   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto) 

Todo o ano 

AURPID 

Serviço de refeições 
(pequeno-almoço, 
almoço e lanche) 

100   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto) Todo o ano 

AURPID 

Comemorações de 
datas festivas  

700   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto) Todo o ano 

AURPID 

Visitas culturais e 
Idas à praia 

400   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto) Todo o ano 

AURPID 

Boletim Informativo 
"A Bengala" 

100   

Janeiro a 
Dezembro 
(excepto Agosto) Todo o ano 

Junta de 
Freguesia 

GIMNODESPORTIV
O - Piscina e Ginásio 

289 0   8 às 21H Aberto todo o ano 

Junta de 
Freguesia Férias Seniores 117         

Junta de 
Freguesia Viva + Ateliers 437         

Junta de 
Freguesia Visitas culturais 78         

Centro Soc. 
Paroq. Nsa. 
Mãe de Deus SAD 64 19 70 Das 9 às 20H Todo o ano 

Centro Soc. 
Paroq. Nsa. 
Mãe de Deus Centro de Convivio 60 0 60 Das 11 às 17,30H Todo o ano 

 
UCCI Sagrada 
Familia 
SCM Amadora 
 

Unidade de 
Cuidados 
Continuados 30 

 
30 24H Todo o ano 

UCCI Sagrada 
Familia Lar 88 1.130 80 24h Todo o ano 
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Equipamentos Sociais - Família e Comunidade 

Entidades Tipo de resposta Nº Utentes 
Lista 

Espera 
Capacidade 

resposta 
Horário Funcionam. Inscrições 

Co(op)ração Cantina Social 100 5 100 
2ª a 6ª das 9H às 
13H(7Dias) 

  

Co(op)ração Loja Social /Banco da Roupa 65 0   
3ª e 5ª das 14,30 às 
17,30H 

  

Co(op)ração Biblioteca Social 10 0   4ª e 6ª das 15 às 16H   

Co(op)ração Atendimento Social 92     Conforme necessidade   

Co(op)ração Internet Social       a iniciar   

ASS Alto Cova Moura Mundo Intercultural - capoeira 2515   2515   todo o ano 

ASS Alto Cova Moura 
CLAII, Apoio social, jurídico e 
psicológico 

2515   2515   todo o ano 

ASS Alto Cova Moura Oficina de língua Portuguesa 2515   2515   todo o ano 

Moinho da Juventude 
O PULO - Centro de 
Atendimento e Aconselhamento 
Parental 

84 5 famílias 100 
2ª - Sábado das 12 
às 21H 

Setembro 

Moinho da Juventude GAS _ Gabinete de Ação Social 1079         

Moinho da Juventude Polo Informático 700         

Moinho da Juventude 
GAD - Gabinete de Apoio a 
Documentação /Legalização 

2013 a 2014: 
2174 

        

Moinho da Juventude Finka Pé - Batuque 20 Mulheres         

Moinho da Juventude Centro de Formação 360         

Moinho da Juventude 
Gabinete de Inserção 
Profissional 

2450         

Junta de Freguesia Bolsas de emergência 
49 famílias 
(247 pessoas) 

    
9,30 às13H e das 14 
às 17,30H 

Avaliado em 
atendimento 
social 

Junta de Freguesia FEAC - Apoio familiar 
181 famílias 
(513 pessoas) 

    
9,30 às13H e das 14 
às 17,30H 

Março 

Junta de Freguesia SAAI - Atendimento Social 1215 famílias      4ª e 5ª manhã Março 

Junta de Freguesia CLAII- Atendimento Social 366         

Junta de Freguesia GIP- Atendimento 392         

Junta de Freguesia 
Equipas Solidárias e 
Voluntariado 

72         

Feixe Luminoso Cante Alentejano Feminino 25   25 3ª das 17,30 às 19H 
Quando 
necessário 

Feixe Luminoso Coro Gospel 30   100 
sábado das 15 às 
18H 

Todo o ano 

Feixe Luminoso Alfabetização 10   30 
Conforme as 
necessidades 

Todo o ano 

Feixe Luminoso Grupo Teatro 10   15 3ª das 15 às 17H Todo o ano 

Feixe Luminoso Tertúlias fadistas 5   5 4ª das 16 às 18H Todo o ano 

Damaia Ginásio Clube Futebol 850   1000 18,30 às 23H Setembro 

Damaia Ginásio Clube Pesca desportiva 40   100 fins de semana Todo o ano 

Damaia Ginásio Clube Bilhar Snooker 20   30 10 às 23H Todo o ano 

Damaia Ginásio Clube Sala de Informática 42   42 10 às 23H Todo o ano 

Damaia Ginásio Clube Eventos datas comemorativas 500   500 Todo o ano   

Conf. Sto. António 
Damaia Banco Alimentar  52   52 

3ª, 4ª f. de cada mês 
das 15 às 18H 

Mesmo 
horário 
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9. SEGURANÇA 

 
A freguesia de Águas Livres, pela proximidade à cidade de Lisboa, pode ser caracterizada 

como uma zona essencialmente residencial. Apresenta uma elevada densidade populacional, 

com uma grande percentagem de cidadãos de origem africana, conotados como autores de 

ilícitos criminais violentos – roubos, porte e uso de armas de fogo e armas brancas, tráfico de 

estupefaciente, entre outros. Conjuntamente, a existência de zonas urbanas sensíveis – Bairro 

Alto Cova da Moura, Bairro da Estrada Militar, Bairro 6 de Maio, entre outros – constituem 

factores de relevo na aferição do sentimento de insegurança. 

Por outro lado, a facilidade de acessos potencializada pelas vias de comunicação existentes 

favoreceu a criação de zonas residenciais bastante apreciadas, onde o sentimento de 

insegurança é diminuto. Simultaneamente, podemos observar a existência de zonas com uma 

considerável fixação empresarial, funcionando como estímulos para o desenvolvimento da 

economia local, e consequente diminuição da taxa de desemprego. 

A freguesia de Águas Livres, na questão particular da segurança, tem assistido a um 

decréscimo da criminalidade, no seu geral, nomeadamente, apresentando uma diminuição de 

13%, em comparação com o ano anterior. Especificamente, no respeitante à criminalidade 

violenta (roubos), destacamos uma diminuição de 29%, em igual comparação com o período 

homólogo. 

A Polícia de Segurança Pública, nas suas múltiplas valências, nomeadamente, através do 

denominado policiamento de proximidade, tem realizado inúmeras acções, com os mais 

variados temas, como: cuidados de segurança a ter na rua e em casa; burlas e seus autores; 

violência doméstica; cuidados domésticos; delinquência juvenil; depressão e suicídio, entre 

outros, direccionadas a comerciantes e idosos, ou outros grupos de risco.   

Paralelamente, no âmbito escolar, através do projecto escola segura, têm-se realizado diversas 

acções de sensibilização que versam sobre os seguintes temas: bullying; tipos de droga e seus 

efeitos; segurança rodoviária; protecção ambiental; violência doméstica em contexto familiar e 

no namoro; bem como outros cuidados a ter no dia-a-dia. 
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9.1 PROTECÇÃO CIVIL 

 

A responsabilidade da redução do risco é uma missão que compete a todos e, por ética e 

princípios de humanismo e solidariedade, deve fazer parte do quotidiano, desde a forma como 

se educam os mais jovens até como planeamos as nossas cidades. Cada decisão pode tornar 

uma sociedade mais vulnerável, ou ao contrário, mais resiliente. 

O caminho para a resiliência no município da Amadora tem passado pelo trabalho das 

instituições locais (juntas de freguesias) com o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), 

com o intuito de conferir à comunidade maior capacidade de reagir e recuperar a um evento 

extremo. O trabalho que a Junta de Freguesia das Águas Livres tem executado, neste domínio, 

é visível através da sua participação em projetos/iniciativas do SMPC: 

- Academia Sénior; 

- Programa de Sensibilização e Informação para a Redução do Risco de Desastre no Município 

da Amadora; 

- Semana da Proteção Civil; 

- Conferência “Dia Internacional para a Redução de Desastres”; 

Por outro lado, a Junta de Freguesia das Águas Livres tem, por iniciativa própria, convidado 

anualmente o SMPC para os seus eventos sociais, com nota de destaque para a Feira das 

Vontades e para o Dia da Criança, onde se tem promovido junto da população os conceitos de 

prevenção e alerta. 

A relação entre o SMPC e a Junta de Freguesia das Águas Livres tem sido feito através de 

uma abordagem de envolvimento, de união, de partilha de informação e de implementação dos 

diversos níveis do conhecimento, tendo em vista a redução do risco de desastre. 
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10. AS FREGUESIAS – DINÂMICAS TERRITORIAIS 

No âmbito da reorganização administrativa, foi criada em 23 de Outubro de 2013, a freguesia 

de Águas Livres. Esta freguesia, integrada no concelho da Amadora, conta com as anteriores  

freguesias da Buraca (maioria), Damaia e Reboleira (parte), pelo que as pessoas encontram-se 

em fase de adaptação ao novo território. 

O novo território tem em funcionamento todas as competências da freguesia, estando em 

desenvolvimento e dinamizando as actividades previstas em plano. 

Ao nível da rede social, de acordo com o decreto-lei nº 115/2006 de 14 de Junho, e no caso 

concreto  da comissão social de freguesia, foi necessário criar a nova comissão. 

Este foi um processo concertado ao nível das anteriores freguesias, com o apoio do núcleo 

executivo do CLAS – Conselho Local de Ação Social. A metodologia foi acordada a nível 

técnico, tendo sido convidados a todos os anteriores membros, com um período aberto de 

adesão, pelo que foi formalmente criada e constituída a 20 de Fevereiro de 2014, com 21 

entidades. 

O núcleo executivo é composto por sete membros, por inerência da lei, estando representados: 

- Junta de Freguesia de Águas Livres – coordenação; 

- Representante da CMA – DIS; 

- Representante da Segurança Social; 

- Representante da Educação (aguardamos definição dos 3 agrupamentos escolares do seu 

representante); 

- Representante da Saúde; 

- Representante da Ação Social – eleito em plenário – Associação Moinho da Juventude; 

- Representante da Cultura, Desporto e Tempos Livres – eleito em plenário – Associação Feixe 

Luminoso; 
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O desafio da construção da nova comissão, foi desde logo focalizado no reforço da 

solidariedade e proteção social, promovendo uma intervenção integrada visando a igualdade 

de oportunidades.  

 

A nível técnico, existe um trabalho de diversa e grande exigência, com a criação de 

documentos e agilização da comunicação entre os parceiros, bem como de acompanhamento 

ao nível do plano de ação e suas atividades. A titulo exemplificativo, de referir o Regulamento 

da Comissão Social de Freguesia de Águas Livres (pf ver anexo), o trabalho temático 

dinamizado em Focus Group (pf ver anexo), bem com a concretização da Caracterização 

Social da Freguesia de Águas Livres. 

 

A comissão social de freguesia de águas livres, sendo recente, já dinamizou e promoveu 

atividades as quais são de valorizar, sendo de referir a título de exemplo a Caminhada 

Solidária no 25 de Abril e o Dia da Criança, claros exemplos de interacção e parceria social 

activa, ao nível do território das Águas Livres. 
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Perspectivas Futuras 

Muitas das desigualdades que predominam na nossa sociedade devem-se ao facto de existir 

falta de consciência cívica, discriminação, xenofobia e racismo em pequenos actos da nossa 

vida quotidiana pessoal e nas opções políticas locais, nacionais, europeia e globais.  

As políticas sociais devem ir ao encontro  da minimização destas problemáticas, promovendo a 

igualdade de oportunidades. 

 

Assim, o consideramos importante como base de reflexão futura o trabalho com alguns grupos 

mais vulneráveis. 

 

Crianças 

É necessário e importante, a aposta na educação de crianças com Necessidades Educativas 

Especiais e a disponibilização de estruturas e equipamento para a sua integração na 

comunidade. É fundamental apostar, no quadro duma comunidade intercultural, na vinculação 

das crianças no quadro duma consciência colectiva e valorização da cultura dos seus pais, 

avós. Registamos ainda algumas lacunas na resposta a creche e pré-escolar. 

 

Jovens 

É necessário dar continuidade e reforço à qualificação para a  empregabilidade, através da 

formação, apoio e acompanhamento para o emprego de jovens e adultos com baixa 

qualificação profissional. Deve ser dado prioridade aos jovens com niveis de qualificação 

escolar baixa para criar condições para o retorno ao ensino.  

A freguesia de Águas Livres depara-se com o aumento da pirámide face a crescente 

emigração de jovens para o estrangeiro e sua mudança para outras freguesias. 
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É importante o apoio aos jovens, no sentido de criar respostas efectivas, eficientes e eficazes, 

com um trabalho sistemático e contínuo com os jovens, para que se mantenham no seu local 

de residência. É necessário a criação de medidadas/projetos que fomentem o emprego, 

combatam o abandono escolar, disponibilizando atrativos ao arrendamento jovem e à aquisição  

de habitação como mais valia na fixação na freguesia, promovendo a sua identidade e um 

sentimento de pertença à comunidade. 

 

Idosos 

A pirâmide etária da população portuguesa, regista um défice de nascimentos por contraponto 

com o aumento médio da esperança de vida. É importante criar e construir novas respostas 

sociais, locais, em especial para os idosos. 

É preciso quebrar o isolamento dos idosos e a integração dos lares na vida comunitária da 

freguesia e da cidade, criando respostas diferenciadas e criativas em função das suas 

necessidades.  

 

A sociedade civil 

A sociedade civil apresenta uma diversificação de espaços e formas institucionais, variando no 

seu grau de formalidade, autonomia e poder. É necessário promover uma complementariedade 

e sinergia entre entidades públicas e privadas, instituições de solidariedade, organizações não-

governamentais de desenvolvimento, grupos comunitários, organizações femininas, 

organizações religiosas, associações profissionais, sindicatos, grupos de auto-ajuda, 

movimentos sociais, associações comerciais para assegurar a promoção e defesa dos direitos 

e deveres dos cidadãos, incluindo a igualdade e não discriminação no emprego e no ensino, 

nos meios de comunicação social, no mundo empresarial, definindo políticas neste sentido.  

Para conseguirmos  a plena justiça social é necessário investir na integração e disponibilizar 

incentivos para as entidades locais.  
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A actividade dos profissionais centra-se nas necessidades humanas, é pois necessário 

caminhar paralelamente com a justiça, para que os Direitos Humanos sejam exercidos na sua 

plenitude. Estando numa sociedade cada vez mais intercultural, em que predominam muitas  

diferenças, caberá a todos os agentes activos da sociedade lutar para que eles sejam cada vez 

mais respeitados e garantidos, visando uma melhoria da sua qualidade de vida 

 

Ao nível da Saúde é necessário dinamizar esforços, para a melhoria de condições logísticas, 

prestadas à população e aos prestadores de serviços de saúde, com o objectivo de promover 

uma melhor qualidade de vida a todos, crianças, jovens, idosos e comunidade em geral.  

 

 

 

 

Anexos: 

a) Regulamento Interno - CSF de Águas Livres 

b) Lista de Parceiros  

c) Focus Group - Temático (Ação Social / Educação,  Infância e Juventude / Emprego  e 

Formação / Cultura, Desporto e Tempos Livres / Envelhecimento) 
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Regulamento Interno 

(9.01.2013) 

 

 
Preâmbulo 

 

A Comissão Social de Freguesia de Águas Livres, adiante designada por CSF - Águas Livres, 

foi constituída ao abrigo da Resolução n.º 197/97 do Conselho de Ministros de 18 de 

Novembro, que criou o Programa Rede Social, tendo o mesmo sido atualizado de acordo com 

o Decreto-lei n.º 115/2006 de 14 de Junho. 

 

A Rede Social apresenta-se como estratégia de abordagem da intervenção social baseada 

num trabalho planeado, feito em parceria, visando racionalizar e trazer maior eficácia à ação 

das entidades públicas e privadas que atuam numa mesma unidade territorial.  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º. 

Natureza 

 

1. A CSF – Águas Livres é um fórum de coordenação e articulação dos recursos 

existentes na área da Freguesia de Águas Livres, tomando como princípio a livre 

adesão das entidades públicas ou privadas que nela queiram participar, tendo como 

finalidade a integração e desenvolvimento da Rede Social numa perspetiva de 

conjugação de esforços tendentes ao reforço da solidariedade e da proteção social. 

2. A CSF – Águas Livres, constituída pelos seus membros, decide numa lógica de 

compromisso coletivo e participação efetiva de cada parceiro. 
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Artigo 2º. 

Sede 

 

A CSF – Águas Livres, tem a sua sede nas instalações da Junta de Freguesia de Águas Livres, 

a quem cabe assegurar o apoio técnico e administrativo necessário ao seu funcionamento. 

 

Artigo 3º. 

Competência Territorial 

 

1. A CSF – Águas Livres tem por âmbito territorial a Freguesia de Águas Livres, do 

Município da Amadora, conforme consta da Lei 45/79, ratificada na 1ª série do DR n.º 

258 e Lei n.º 11- A/ 2013 de 28 de janeiro; 

 

2. A CSF – Águas Livres pode, no decurso da sua atuação, desenvolver ações de 

cooperação quer local, nacional ou internacional 

 

Artigo 4º. 

Objetivos 

 

A CSF – Águas Livres define como objetivos da sua intervenção: 

 

a. Realizar e atualizar o diagnóstico social da Freguesia e o planeamento social integrado 

e participado e produzir os respetivos relatórios de avaliação e execução;  

b. Identificar soluções para os problemas ligados à pobreza e exclusão social na 

freguesia; 

c. Identificar as necessidades existentes na freguesia ao nível de respostas e 

equipamentos sociais e envidar todos os esforços para, junto das instâncias 

competentes, promover uma cobertura adequada da freguesia; 
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d. Identificar sobreposições e lacunas de atuação e promover a convergência de 

intervenções e projetos propondo as melhores soluções de articulação, adequação de 

respostas e criação de recursos; 

e. Conhecer, divulgar e informar sobre protocolos, acordos e programas de 

desenvolvimento local, nacional e comunitário conferindo maior eficácia à intervenção 

dos agentes locais; 

f. Dinamizar espaços de análise e discussão dos problemas e potencialidades dando-lhe 

visibilidade e potenciando uma consciência coletiva e responsável sobre os diferentes 

problemas sociais; 

g. Criar canais regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a população 

residente na freguesia; 

 

Artigo 5º. 

Princípios 

 

A atuação desenvolvida no âmbito da CSF – Águas Livres orienta-se pelos seguintes 

princípios: 

 

a. Atribuição de prioridade às pessoas e grupos sociais atingidos pela pobreza ou 

exclusão social; 

b. Participação que deve abranger os atores sociais e as populações; 

c. Subsidiariedade ativa, não transferindo para instâncias de âmbito mais amplo o que 

pode ser resolvido nas de âmbito mais reduzido e, por outro lado, não recusando a 

estas todo o apoio possível; 

d. Articulação da ação dos diferentes agentes com atividade na área da freguesia, através 

do desenvolvimento do trabalho em parceria, cooperação e partilha de 

responsabilidades entre as várias entidades, públicas e privadas, envolvidas nos 

processos de diálogo e de procura de soluções; 
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e. Conciliação e complementaridade entre o tratamento personalizado de cada situação, 

efetuado sobretudo nas instituições e grupos de ação social direta, e o tratamento da 

informação, estatística ou outra que se torne necessária para efeitos de conhecimento 

geral e adoção de medidas; 

f. Integração das diferentes perspetivas dos problemas e vias de solução, articulando em 

particular as de índole social, de emprego-formação, de carácter económico e cultural; 

g. Inovação, privilegiando-se a mudança de atitudes e a aquisição de novos saberes, 

inovando os processos de trabalho, as suas práticas e os modelos de intervenção face 

às novas problemáticas e mudanças sociais; 

h. O planeamento e a intervenção, integrando a dimensão de igualdade de 

oportunidades. 

 

Artigo 6º. 

Atribuições 

 

A CSF – Águas Livres tem como atribuições: 

 

a. A apreciação dos problemas e propostas de solução que lhe sejam apresentadas pelas 

entidades representadas ou não na CSF; 

b. A análise de situações de sobreposição ou lacunas de atuação e o desenvolvimento de 

esforços tendentes à sua eliminação; 

c.  O encaminhamento para o Conselho Local de Ação Social, dos problemas para os 

quais não tenham sido encontradas soluções e recursos na Freguesia; 

d. A elaboração e difusão de um sistema de comunicação/informação; 

e. Emissão de pareceres sobre programas e projetos que visem a cobertura equitativa e 

adequada da freguesia por respostas e equipamentos sociais; 

f. O fomento da articulação entre os organismos públicos e as entidades privadas que 

atuam no domínio social na área do concelho, visando, em especial: 
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ii. A atuação concertada na prevenção e solução de problemas sociais; 

iii. A adoção de prioridades. 

 

CAPITULO II 

COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DE ÁGUAS LIVRES 

 

Artigo 7º. 

 

Composição e condições de acesso à Comissão Social de Freguesia de Águas Livres 

 

1. Fazem parte da CSF – Águas Livres as entidades referidas no Anexo 1 do presente 

Regulamento; 

2. Só podem ser membros das CSF as entidades que previamente tenham aderido ao 

CLAS; 

 

3. As entidades que se proponham aderir à CSF – Águas Livres devem exercer a sua 

atividade na respetiva área geográfica ou outras, caso o âmbito da intervenção seja 

relevante para o desenvolvimento social local daquele território; 

4. A CSF – Águas Livres deliberará a entrada de outras entidades que desenvolvam 

projetos de intervenção no território que tenham interesse em aderir e que proponham 

a sua adesão, devendo as novas adesões ficar registadas em ata, carecendo da 

aprovação pela maioria dos parceiros da CSF Águas Livres; 

5. As entidades sem sede na freguesia envolvidas em projetos de intervenção no território 

da freguesia, que tenham aderido à CSF – Águas Livres só devem fazer parte do 

plenário durante a vigência do projeto; 

6. Os representantes das entidades deverão ser investidos de poder de decisão 

necessário à prossecução dos objetivos e no âmbito das competências da CSF Águas 

Livres; 
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7. Poderão participar nas reuniões da CSF – Águas Livres, sem direito a voto, os 

referidos no n.º 4 e outros elementos para o efeito convidados pela sua experiência 

e/ou formação em assuntos específicos que constem da ordem de trabalhos; 

8. Em nenhum caso poderá um membro representar mais do que uma entidade, ou 

representar simultaneamente uma determinada entidade e um sistema de parcerias; 

9. A saída de membro da CSF – Águas Livres será efetuada através de uma declaração 

formal do próprio, através da entidade que representa, dirigida ao Presidente da CSF – 

Águas Livres, da qual será dado conhecimento ao Plenário na reunião seguinte; 

10. Entidades representadas na CSF – Águas Livres podem substituir os seus 

representantes em qualquer altura, mediante comunicação prévia, por escrito, ao 

Presidente da CSF e devem renovar a identificação do representante na ficha de 

adesão, devendo os mesmos ser investidos de poder de decisão. 

 

Artigo 8º. 

Estrutura da Comissão Social de Freguesia de Águas Livres 

 

Tendo em conta os objetivos da Rede Social e as várias dimensões a que deve atender, a 

CSF – Águas Livres funciona em: 

1. Plenário que designará o Núcleo Executivo; 

2. Grupos de trabalho temáticos. 

 

 

 
Artigo 9º.  

Presidência da Comissão Social de Freguesia de Águas Livres 

 

1. A presidência da CSF – Águas Livres é assegurada pelo presidente da Junta de 

Freguesia de Águas Livres.  
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2. Caso se verifique a impossibilidade da assunção da presidência pelo Presidente da JF, 

esta é assumida por um seu representante; 

3. Compete ao Presidente: 

a) Presidir à CSF – Águas Livres acompanhando e coordenando todos os trabalhos; 

b) Convocar e coordenar as reuniões da CSF – Águas Livres; 

c) Reunir periodicamente com o Núcleo Executivo para planear e avaliar os trabalhos; 

d) Tornar públicas as deliberações aprovadas pelo plenário; 

e) Representar a Junta de Freguesia de Águas Livres no Conselho Local de Ação 

Social no município da Amadora, ou por impedimento de comparência, por seu 

representante; 

 

Artigo 10º. 

Competências do Plenário  

 

Compete ao Plenário da CSF – Águas Livres: 

 

 

a. Aprovar o seu regulamento interno; 

b. Designar o seu núcleo executivo; 

c. Eleger anualmente uma entidade privada representante da CSF no plenário do CLAS, 

assegurando a partilha de informação entre os dois órgãos; 

d. Criar grupos de trabalho temáticos sempre que considerados necessários para o 

tratamento de assuntos específicos; 

e. Fomentar a articulação entre os organismos públicos e entidades privadas sem fins 

lucrativos, visando uma atuação concertada na prevenção e resolução dos problemas 

locais de exclusão social e pobreza; 

f. Contribuir para a realização participada do diagnóstico e do Plano de Desenvolvimento 

Social Concelhio (PDS) com vista ao estabelecimento de prioridades, à cobertura 
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equitativa e adequada de respostas e equipamentos e à rentabilização dos recursos 

locais tendo como finalidade o desenvolvimento local; 

g. Informar o CLAS sobre a execução do Plano de Ação anual; 

h. Promover a criação de um sistema de comunicação/informação suportado em 

instrumentos e indicadores comuns, consensualizados entre os diversos organismos 

locais e nacionais; 

i. Tomar conhecimento de protocolos e acordos celebrados entre o Estado, Autarquias, 

Instituições de Solidariedade Social e outras entidades que atuam na freguesia; 

j. Apreciar os problemas e propostas que sejam apresentadas pelos parceiros, ou por 

outras entidades, e procurar as soluções necessárias mediante a participação de 

entidades representadas, ou não, na CSF – Águas Livres; 

k. Promover ações de informação e outras iniciativas que visem uma melhor consciência 

coletiva dos problemas sociais; 

l. Apresentar problemas e propostas de solução, que ultrapassem os seus níveis de 

competência às entidades com atribuições para a sua resolução. 

 

Artigo 11º. 

Funcionamento do Plenário 

 

1. O Plenário da CSF Águas Livres reúne ordinariamente, com caráter obrigatório, 

semestralmente, segundo calendarização prévia a estabelecer no início de cada ano; 

2. O Plenário da CSF Águas Livres reunirá extraordinariamente sempre que se verifique 

necessário, por iniciativa do Presidente, ou a pedido de um terço dos seus membros; 

3. As reuniões são convocadas pelo Presidente com a antecedência mínima de oito dias 

úteis, exceto no caso de reuniões extraordinárias em que este prazo poderá ser 

reduzido a três dias úteis, constando da respetiva convocatória o dia, a hora e o local 

em que se realizará, assim como a respetiva ordem de trabalhos; 
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4. As convocatórias e os documentos de suporte à ordem de trabalhos podem seguir via 

correio, fax ou e-mail; 

5. A agenda das reuniões levará em conta os pontos indicados pelo Presidente e pelo 

Núcleo Executivo: 

a. Nela constarão ainda obrigatoriamente os pontos cuja inclusão seja solicitada 

por um mínimo de um quinto dos membros do plenário; 

b. O Plenário da CSF Águas Livres pode aprovar alterações à agenda; 

6. O Plenário da CSF Águas Livres reúne à hora marcada com a maioria do número de 

representantes presentes ou meia hora depois com qualquer número de presenças; 

7.  As deliberações do Plenário da CSF Águas Livres são tomadas por maioria dos 

membros presentes e, em caso de empate, o Presidente ou seu representante, têm 

voto de qualidade; 

8. De cada reunião é obrigatoriamente lavrada ata que será remetida a cada membro do 

Plenário da CSF Águas Livres, devendo a mesma ser formalmente apreciada e 

aprovada na reunião seguinte. 

 

Artigo 12º. 

Composição do Núcleo Executivo 

 

1. O Núcleo Executivo é constituído por um técnico designado pelas seguintes entidades e/ou 

áreas de intervenção, com assento na CSF Águas Livres:  

a. Junta de Freguesia de Águas Livres, que exerce a sua coordenação; 

b. Representante da CMA; 

c. Representante da Segurança Social; 

d. Representante da área da Educação/Formação; 

e. Representante da Saúde, 

f. Representante da área da Ação Social; 

g. Representante da área da Cultura, Desporto e Tempos Livres; 
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h. Outros representantes. 

3. O Núcleo Executivo não pode exceder os 7 elementos; 

4. Os representantes da área da Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres, devem 

ser eleitos pelo plenário de 2 em 2 anos. 

 

Artigo 13º. 

Competências do Núcleo Executivo 

 

1. Compete ao Núcleo Executivo: 

 

a. Elaborar o Regulamento Interno da CSF Águas Livres; 

b. Executar as deliberações tomadas pelo plenário da CSF Águas Livres; 

c. Elaborar proposta do plano de atividades anual da Comissão Social de Freguesia de 

Águas Livres e do respetivo relatório de execução; 

d. Acompanhar o desenvolvimento das ações realizadas no âmbito da CSF Águas Livres; 

e. Proceder à elaboração e atualização do diagnóstico social da Freguesia de Águas 

Livres e dos planos de ação anuais; 

f. Proceder à montagem de um sistema de comunicação/informação que promova a 

circulação de informação entre os parceiros e a população em geral; 

g. Dinamizar os diferentes grupos de trabalho que o plenário da CSF Águas Livres 

delibere constituir; 

h. Promover ações de formação para os parceiros, de acordo com as necessidades 

existentes; 

i. Acompanhar a execução dos Planos de Ação anuais;  

j. Estimular a colaboração ativa de outras entidades, públicas ou privadas, na 

prossecução dos fins da CSF Águas Livres; 

k. Elaborar os pareceres e relatórios que lhe sejam solicitados pelo CSF Águas Livres; 
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2. No exercício das suas competências, o Núcleo Executivo pode solicitar a colaboração de 

elementos das entidades que compõem a CSF Águas Livres. 

 

Artigo 14º. 

Funcionamento do Núcleo Executivo 

 
1. O Núcleo Executivo reunirá ordinariamente, bimensalmente e, extraordinariamente, em 

qualquer altura por convocatória do coordenador do N.E; 

2. Das reuniões serão elaboradas atas, remetidas por correio, fax ou email aos parceiros.  

 

Artigo 15º.  

Constituição e competências dos Grupos de Trabalho 

 
1. Os Grupos de Trabalho serão constituídos pelos representantes das entidades que 

compõem a CSF Águas Livres, tendo em conta a prossecução dos objetivos definidos em 

Plenário; 

2. Os grupos de trabalho devem ser espaços de reflexão e de formulação de propostas para o 

plano de ação nas diversas áreas; 

 

Artigo 16º. 

Funcionamento dos Grupos de Trabalho 

 
1. Os Grupos de Trabalho funcionam a título permanente ou eventual de acordo com as 

necessidades e as temáticas definidas pelo Plenário. 

2. Os Grupos de Trabalho reunirão de acordo com as necessidades. 

3. Os Grupos de Trabalho poderão chamar a si outros parceiros, entidades ou 

individualidades de reconhecida competência nos assuntos a tratar que, na CSF Águas 

Livres, possam contribuir para o sucesso da sua atividade. 



                               CLAS - Conselho Local de Acção Social 
REDE SO CIAL  AMADO RA

               

                                                  Caracterização Social 2014  

 
Artigo 17º. 

Direitos dos membros da CSF Águas Livres 

 
1. Estar representado em todas as reuniões plenárias da CSF Águas Livres; 

2. Ser informado pelos restantes membros da CSF Águas Livres de todos os projetos medidas 

e programas de intervenção social da mesma área territorial; 

3. Aceder a toda a informação produzida no âmbito das atividades da CSF Águas Livres. 

 

Artigo 18º. 

Deveres dos membros da CSF Águas Livres 

 
1. Participar em todas as reuniões da CSF Águas Livres; 

2. Informar os restantes parceiros da CSF Águas Livres acerca de todos os projetos, 

medidas e programas de intervenção social da mesma área territorial; 

3. Garantir a permanente atualização da base de dados local; 

4. Participar ativamente na realização e atualização do diagnóstico social, plano de 

desenvolvimento social e planos de ação; 

5. Colaborar mediante disponibilização dos recursos existentes na elaboração, 

implementação e concretização do plano de ação. 

 

Artigo 19º 

Sanções 

 
1. O não cumprimento do artigo anterior determina a suspensão temporária e/ou definitiva, 

mediante apresentação de proposta do Presidente da CSF Águas Livres ao plenário; 

2. Mais de três faltas injustificadas levam à saída da entidade do plenário. 

 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Artigo 20º. 

Revisão 

 
O presente Regulamento pode ser revisto por proposta do Presidente ou maioria do Plenário, 

desde que tal conste expressamente da ordem de trabalhos. 

 
Artigo 21º. 

Casos Omissos 

 
Os casos omissos neste Regulamento, quando não previstos na lei, serão discutidos em 

Plenário, remetendo para Decreto-lei n.º 115/2006. 

 

Artigo 22º 

Entrada em Vigor 

 
O presente regulamento interno entra em vigor logo que aprovado, por maioria dos presentes, 

em sessão plenária da CSF Águas Livres. 
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– Entidades que integram a Comissão Social de Freguesia de Águas Livres 

 

COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DE ÁGUAS LIVRES 
 

 
ENTIDADE 

 
CONTACTO 

 
FAX 

 
EMAIL 

 
MORADA 

Agrupamento de Escolas 
D. João V. Espaço Mais 

  
esdjvdir@gmail.com  
Espacomais.esdjv@gmail.com 
Spo.djoaov@gmail.com 

 

 
Agrupamento de Escolas 
Dr. Azevedo Neves 

214906030 214906038 
Geral@agan.pt;         /      executivo@agan.pt; 
spo.azevedoneves@gmail.com  

Av. João Paulo II – Damaia 
2720 - 081 Amadora 

Agrupamento de Escolas 
Pedro D´Orey da Cunha 

214970102 214971113 pedro.orey@gmail.com   

Associação Cultural 
Moinho da Juventude 

965824367 
214971070 

214974 027 
fatima.resende@hotmail.com 
 

      acmoinhojuventude@mail.telepac.pt 

Travessa do Outeiro, n.º 1  Alto 
Cova da Moura 
2610 - 202 Amadora 

Associação Diabéticos da 
Amadora – ADA 

214975009  associacaodiabeticosdaamadora@gmail.com  

Associação Feixe 
Luminoso 

919433621 
962314007 

 
feixeluminoso@sapo.pt  
 

Rua D. Maria II nº23ª 2720 - 192 
Amadora 

Associação Pressley 
Ridge Portugal 

  KAmeida@pressleyridge.org  

Associação de 
Reformados, Pensionistas 
e Idosos da Buraca 

 
214 720 740 
 

214 720 741 
arpi.buraca@gmail.com 
sandragomes.arpib@gmail.com  

Praceta Padre Cruz, n.º1 Buraca 
–  
2610 – 131 Amadora 

Associação de 
Solidariedade Social 
Vencer - Casal Popular 
Damaia 

214906090 214906109 
geral@casalpopular.pt 
Elvira@casalpopular.pt 

Rua Carvalho Araújo S/N Alto 
da Damaia 
2720-086 Amadora 

Associação de 
Solidariedade Social do 
Alto Cova da Moura 

917246333 
214 905 144 

 
214 905 144 

simoesvc@gmail.com  
assacm@mail.telepac.pt 
 

Rua do Vale, n.º 17 Alto Cova 
da Moura 
2610 - 232 Amadora 

Ass. Unitária Reformados, 
Pensionistas e Idosos da 
Damaia – AURPID 

963567607 
214902848 
963567662 

 aurpid@gmail.com  
Rua Bartolomeu Dias, Jardim 25 
de Abril, S/N 
Damaia 2720 - 499 Amadora 

Câmara Municipal da 
Amadora – DIS – Rede 
Social 

214 369053 214 920 577 

rede.social@cm-amadora.pt 
lidia.cunha@cm-amadora.pt  
Ana.moreno@cm-amadora.pt  
redesocial-amadora@sapo.pt 

Travessa de Santa Teresinha - 
Brandoa  
2650 – 118 Amadora 

Centro Social Nossa 
Senhora Mãe de Deus 

214 713 519 -------------- 
sede@csparoquial.mail.pt  
  

Praça Luís de Camões 
 2610-103 Amadora 

Centro de Saúde da 
Damaia 

214906210 214906220 
Aces.amadora@arslvt.min.saude.pt 
Manuela.repas@csreboleira.min.saude.pt 

 

 
Cooperativa 
CO(OP)RAÇÃO 

21.8066850  geral@coracao.org.pt  
Estrada Militar n.º 23 A Damaia 
 2720 - 192 Amadora 

 
Cruz Vermelha Amadora 

  
damadora@cruzvermelha.org.pt 
damadora.projectos@cruzvermelha.org.pt 

 

 
Damaia Futsal Clube 

969995900 964318124 geral@damaiafc.pt   

Damaia Ginásio Clube 
214904525 
969771886 

214904525 
admi@damaiaginasioclube.pt 
 

Av. Padre Himalaia 15 C 
Damaia 

 
Escola EB1/JI Alice Vieira 

214 713 089 214 713 336 esc.alice.vieira@gmail.pt  
Rua Prof. Dr. Egas Moniz – 
Buraca 
2610-150 Amadora 

Escola EB1/JI Cova da 
Moura 

214 906 425 214 906 425  
Rua do Sal – Alto Cova da 
Moura 
2610 - 244 Amadora 
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Grupo Escoteiros 88 
Buraca 

  grupo88@escoteiros.pt  

 
Junta de Freguesia de 
Águas Livres 

214990738 
214702600 
214952181 

 
214 702 601 

 
geral@jf-aguaslivres.pt  
 

Sede: Estrada Militar, n.º 82  
2720 - 797 Amadora 

 
Kumunidade Di Rubera 

  akumunidadedirubera@gmail.com  

 
Paróquia da Damaia 

214971540  Igreja.damaia@netcabo.pt  
 

 
Policia Segurança Pública 
– Alfragide 

214 704 350 214 704 358 
achipolito@psp.pt 
jacesteiro@psp.pt 

Estrada de Alfragide, 6 - 2 
2610-009 Amadora 

Policia Segurança Pública 
– Damaia 

 
214971429 

 
214971427 

jnmoreira@psp.pt 
divamadora.lisboa@psp.pt 

 

Santa Casa da 
Misericórdia da Amadora 

214 722 204 ---------------- 
Santa-casa@misericordia-amadora.pt 
coordenacaoidosos@misericordia-amadora.pt 
csfrancisco@misericordia-amadora.pt 

Quinta das Torres – Estrada da 
Portela  2720 - 461 Amadora 

 
Segurança Social da 
Amadora 

 
300510036 

 
300510057 

ISS-Lisboa-SetorAmadoraLisboas@seg-
social.pt 
 

Rua Alfredo Keil, n.º 13 
2704 - 510 Amadora 

Sporting Clube da 
Reboleira / Damaia 

214957073 918965243 sportingcrd@hotmail.com 
Praceta Mário Azevedo Gomes 
n.º 2  
2720 - 368 Amadora 

Sport Futebol Damaiense 214974345 214901752 geral@sfdamaiense.net  
Rua Carvalho Araújo, Pq. 
Desportivo, Alto da Damaia 
2720 - 085 Amadora 
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Comissão Social de Freguesia da Águas Livres 
 

Atualização Diagnóstico  

26/junho/2014 

 

Análise SWOT – AÇÃO SOCIAL 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 O atendimento social das IPSS; 

 Existência de instituições com várias 

respostas sociais e reconhecido corpo 

técnico; 

 Instituições na freguesia com projetos 

muito específicos; 

 O atendimento social descentralizado 

com maior proximidade das pessoas 

(SAAI); 

 Diversidade cultural (aceitação das 

diferentes culturas, potenciando 

aprendizagens), 

 Atendimento social do ISS. 

 Pensar em soluções diferentes para as 

respostas sociais ativas, uma vez que as 

existentes não são suficientes e não estão 

adequadas às necessidades; 

 Insuficiência de habitação social e gestão 

pouco adequada à realidade; 

 Existência de comunidades com características 

que potenciam a sua exclusão; 

 Poucas instituições com resposta de Creche; 

Oportunidades Ameaças 

 Soluções diferentes para apoio aos 

idosos; 

 Candidaturas aos programas 

comunitários de apoio a projetos no 

âmbito da ação social; 

 Incapacidade de resposta a todas as situações 

de carência social; 

 Crise económica; 

 Progressivo envelhecimento populacional; 

 Perda de valores familiares e desestruturação 

das famílias; 

 Constrangimentos do Serviço Nacional de 

Saúde 

 
Proposta para PA – Envolver pessoas em situação de desemprego em projetos de 

voluntariado 

 Casal Popular da Damaia; Associação de Diabéticos; CMA/DIS; ISS; ASSACM; Damaia Futsal Vicentinos; 

AURPID; J.F. Águas Livres 
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Comissão Social de Freguesia da Águas Livres 
 

Atualização Diagnóstico  

26/junho/2014 

 
Análise SWOT – CULTURA/DESPORTO/TEMPOS LIVRES 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Perseverança; 

 Relação forte entre as associações, a 

J.F e a CMA; 

 Capacidade de iniciativa; 

 Capacidade de lidar com a frustração. 

 

 

 Falta de instalações desportivas; 

 Qualidade das instalações; 

 Falta de capacidade financeira das 

Associações; 

 Pouca comunicação entre as 

instituições; 

 Falta de escuta ativa; 

Oportunidades Ameaças 

 Utilizar terreno da Atalaia para criar 

um pólo desportivo/cultural para as 

associações, que possa ser 

partilhado por todas as instituições e 

assegurado por todos; 

 Promover um encontro do movimento 

associativo; 

 Desenvolver atividades em conjunto, 

que pudessem ajudar a melhorar a 

sustentabilidade das associações. 

 Falta de atenção/comunicação com as 

instituições; 

 

 
 
 
 
 

 

Damaia Ginásio Clube; Grupo 88 de Escoteiros de Portugal; Feixe Luminoso; Associação Solidariedade Social 

do Alto da Cova da Moura; Sport Futebol Damaiense; Pressley Ridge – Projeto B-R.A.V.E.) 
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Análise SWOT – EDUCAÇÃO/INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 

 Existência de equipamentos variados 

para a infância e juventude, 

 Trabalho em rede; 

 

 Dificuldades económicas das famílias 

(não conseguem suportar as despesas 

extracurriculares, como por exemplo as 

atividades de Verão ou de tempos-

livres) 

 Escassa resposta para a infância, 

nomeadamente em Berçário e Creche; 

 Incompatibilidade do horário de 

trabalho dos pais com as instituições: 

 Ausência de supervisão dos 

progenitores; 

 Alcoolismo, violência doméstica, 

comportamentos desviantes e 

criminais; 

 Indocumentados; 

 Carência de resposta ao nível da 

saúde. 

Oportunidades Ameaças 

 Financiamentos comunitários, para 

desenvolvimento de projetos, tais 

como Projetos Escolhas, Projeto 

Crescer + Igual; GIP); 

 Banco Alimentar e Cantina Social 

 Crise económica nacional; 

 Desemprego; 

 Não continuidade do acompanhamento 

técnico; 

 Diminuição das respostas dos serviços 

de saúde. 

 

 

ECJ; Moinho da Juventude; J.F. Águas Livres; AEDJ V; AGAN; 
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Análise SWOT – EMPREGO E FORMAÇÃO 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Existência de dois GIPs na freguesia 

(Moinho da Juventude e antiga J.F. 

Damaia) 

 Existência de formação direcionada 

para a empregabilidade, com oferta 

formativa profissionalizada e cursos 

vocacionais diversos; 

 

 Elevada Taxa de analfabetismo no território 

e baixo nível de habilitações da população 

da freguesia; 

 Escassez formativa ao nível da 

alfabetização e língua portuguesa para 

imigrantes; 

 Inadequação da oferta formativa existente, 

para pessoas com escolaridade igual ou 

inferior ao 6º ano. 

Oportunidades Ameaças 

 Existência de vários Centros de Formação 

no concelho: EIPDA; Escola Profissional 

Gustave Eiffel; Centro de Formação 

Profissional da Venda Nova; 

 Programa Amadora Empreende; 

 Boa Acessibilidade do concelho; 

proximidade a Lisboa; forte rede de 

transportes públicos; 

 Maior e melhor conhecimento da realidade 

do concelho por parte dos parceiros, 

permite uma intervenção mais adequada 

no território face às necessidades 

identificadas na área do emprego. 

 Elevada densidade populacional, face à 

dimensão do território; 

 Elevada taxa de desemprego; 

 Negativa representação social do concelho, 

associada a situações de criminalidade violenta, 

existência de bairros sociais de génese ilegal e 

heterogeneidade cultural); 

 Fraca articulação entre os Centros de Formação 

Públicos, Centros de Emprego e 

Empregadoresª; 

 Fraco envolvimento do IEFP nas estruturas e 

redes locais de parceria- 

 

 

 

 

 

 

 
CVP; ISS; JF Águas Livres; Associação Feixe Luminoso; PSP 
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Boa articulação entre os parceiros; 

 Experiências de vida (saberes, 

histórias); 

 Enquadramento familiar e rede de 

suporte (vizinhança); 

 Relação intergeracional; 

 Projetos: Bom dia e um Sorriso; 

             Grupo de voluntariado. 

 

 Poucos espaços comuns; 

 Barreiras arquitetónicas; 

 Construção vertical limitadora das 

relações de vizinhança. 

Oportunidades Ameaças 

 Projetos existentes ao nível das 

Autarquias; 

 Projetos/Atividades vocacionados 

para esta faixa etária (IPSS; 

Associações, entre outros) 

 Isolamento social; 

 Dependência/falta de autonomia; 

 Desresponsabilização da rede familiar e 

de suporte; 

 Violência doméstica; 

 Resistência à mudança=enfoque no 

sexo masculino. 

 

 

 

 
J.F. Águas Livres; Cooperativa Coração; ARPIB; AURPID; Segurança Social 

 


