Informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia do Lumiar à Assembleia de Freguesia
(2.º Trimestre de 2014)

Reunião de 30 de junho de 2014

Centro de Artes e Formação

(Junta de Freguesia do Lumiar)

Funcionamento da Junta de Freguesia
Organização do Executivo

A Junta de Freguesia manteve a periodicidade regra das suas reuniões como quinzenal,
na primeira 3.ª feira de cada mês e na terceira 3.ª feira de cada mês (reunião pública),
em ambos os casos pelas 21h00. Atento o acelerar das exigências da reforma
administrativa, o ritmo das reuniões assumiu periodicidade praticamente semanal
durante o período em questão. Foi igualmente mantido o horário de atendimento à
população, nos termos que se seguem:
Presidente
Secretária
Tesoureiro
Vogal Eneida Godinho
Vogal Pedro Ângelo
Vogal Pedro Grilo
Vogal Rogério Santos

2.ª Feira: 15h00-18h00
2.ª Feira: 09h30-12h30
5.ª Feira: 10h00-13h00
2.ª Feira: 09h00-12h00
5.ª Feira: 13h00-15h00
3.ª Feira: 18h00-20h00
2.ª Feira: 19h00-21h00

Reuniões do Executivo

No período em análise, a Junta de Freguesia reuniu nas seguintes datas:














1 de abril
8 de abril
16 de abril (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
21 de abril
30 de abril
6 de maio
13 de maio
23 de maio (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
27 de maio
3 de junho
11 de junho
17 de junho (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
25 de junho

Órgãos auxiliares da Freguesia

No período em análise, o Grupo de Trabalho da Toxicodependência da Comissão Social
de Freguesia manteve a sua periodicidade mensal e reuniu nos dias 29 de abril, 27 de
maio e 23 de junho.

Reuniões de trabalho e representações externas

Conselho Consultivo do CLIP
Sporting Clube de Portugal (Vice-Presidente para Modalidades)
UIT Norte
Centro Social da Musgueira
Aniversário dos Inválidos do Comércio
Colégio de São Tomás
Inauguração da sede da Junta de Freguesia do Parque das Nações
Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Instituto de Reinserção Social
Associação Partilhar Vida
Associação Ponte entre Gerações
Famílias Anónimas
Comunidade Hindu de Portugal (Secção Cultural)
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Associação Viver Telheiras
Museu Nacional do Traje
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Associação de Pensionistas e Reformados - APRE!
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento
de Escolas do Alto do Lumiar / AMBCV
Associação Portuguesa de Mulheres Juristas
20.º Aniversário da Mediateca do Centro Social da Musgueiras
Escola Alemã de Lisboa – Dia da Porta Aberta
Museu Nacional do Teatro
Debate da APRE
Reunião Descentralizada da CML para as Freguesias do Lumiar e
Santa Clara
Coordenação com Vereador Higiene Urbana
Encontro da APRE
Spring Scouts Festival – Agrupamento de Escuteiros do Lumiar
Coordenação transição espaços verdes com CML
40.º Aniversário da Associação dos Deficientes das Forças Armadas
Bombeiros Voluntários de Lisboa
Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa
Diretor Municipal de Mobilidade e Tráfego (Zonas 30)
Concerto de órgão & Coro de Santo Inácio
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Projeto Lumiarte)
Escola de Dança Ana Köehler
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte
(Hospital Pulido Valente)
Associação dos Deficientes das Forças Armadas
Consulmed
Encontro de Associações de Base Local da Alta de Lisboa

2 de abril
3 de abril
4 de abril
7 de abril
10 de abril
10 de abril
10 de abril
11 de abril
12 de abril
12 de abril
12 de abril
12 de abril
14 de abril
14 de abril
14 de abril
15 de abril
17 de abril
21 de abril
22 de abril

23 de abril
2 de maio
3 de maio
5 de maio
7 de maio

7 de maio
9 de maio
10 de maio
10 de maio
12 de maio
14 de maio
16 de maio
16 de maio
16 de maio
18 de maio
19 de maio
22 de maio
22 de maio
23 de maio

23 de maio
23 de maio
24 de maio

Convívio atletas Academia do Lumiar
24 de maio
A.R. Telheiras / Viver Telheiras / CML (zonas 30)
28 de maio
EMEL
28 de maio
Reunião Geral das Áreas Urbanas de Génese Ilegal
29 de maio
Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública
30 de maio
121.º Aniversário da Academia do Lumiar
1 de junho
Inauguração da Creche do Tomás (Programa B-A-BA)
2 de junho
Ensaio Marcha do Lumiar
2 e 3 de junho
Sessão de discussão pública Zona 30 de Telheiras
4 de junho
Assembleia Participativa do OP2014
5 de junho
Ensaio Marcha do Lumiar
5 de junho
Arraial Associação de Pais São Vicente Telheiras
6 de junho
Desfile das Marchas Populares (Pavilhão Atlântico)
7 de junho
Desfile das Marchas Populares (Avenida da Liberdade)
12 de junho
Concurso de Marchas Infantis do Lumiar
14 de junho
Gabinete Vereadora Paula Marques – Projetos Alta Lisboa
16 de junho
Associação Viver Telheiras
19 de junho
Vereador José Sá Fernandes – Espaços Verdes
19 de junho
Gabinete Vereadora Paula Marques – Projetos Alta Lisboa
20 de junho
Junta de Freguesia de Carnide
20 de junho
Coro Santo Inácio
23 de junho
Departamento Proteção Civil da CML (Planeamento Local de 23 de junho
Emergência)
43.º Aniversário do Lar Militar da Cruz Vermelha
24 de junho

Representações comunitárias
Grupo Comunitário da Alta de Lisboa

A Junta de Freguesia assegurou a sua representação em todas as reuniões do Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL), realizadas nas seguintes datas e locais:




10 de abril – Escola EB 2,3 do Alto do Lumiar
15 de maio – Biblioteca Municipal Maria Keil
19 de junho – Centro Social da Musgueira

Neste quadro, a Junta dinamizou uma dos expositores na iniciativa Alta Picnica, no
Parque Oeste, no dia 31 de maio e integrou a reunião do Grupo de Trabalho de
Segurança, nos dias 15 de abril, 12 de maio e 17 de junho, do Grupo de Trabalho da
Sessão Pública, nos dias 4 de abril, 6 de maio e 6 de junho, e do Grupo de Trabalho da
Festa Comunitária, nos dias 11 de abril, 15 de maio e 29 de maio.
Parceria Local de Telheiras

Foi igualmente assegurada a presença da Junta de Freguesia nas várias reuniões da
Parceria Local de Telheiras, realizadas nas seguintes datas e locais:





CLIP

30 de abril – Centro Comunitário de Telheiras (preparação Festival)
22 de maio – Centro Comunitário de Telheiras (avaliação Festival)
29 de maio – Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (Espaço 7 Ofícios)
18 de junho – Centro Comunitário de Telheiras (preparação da semana da
mobilidade)

A Junta de Freguesia acompanhou igualmente a reunião do Conselho Consultivo do
CLIP – Recursos e Desenvolvimento, realizada no dia 2 de abril, nas respetivas
instalações na Alta de Lisboa.

Representação e relações institucionais
Assembleia Municipal de Lisboa

No período em análise a Assembleia Municipal reuniu em plenário nas seguintes datas:













1 de abril
8 de abril
14 de janeiro
15 de abril
22 de abril
29 de abril
6 de maio
20 de maio (Debate Temático Transportes)
27 de maio (Sessão e Debate Temático Transportes)
3 de junho (Debate Temático Transportes)
17 de junho
24 de junho (Sessão e Debate Temático Transportes)

Paralelamente, reuniram diversas vezes as Comissões de Direitos Sociais e de
Educação, Cultura e Desporto. Merecem particular destaque para a Freguesia do
Lumiar, atenta a sua incidência para o território, a prossecução do debate
desencadeado em torno da avaliação da atuação das Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens (Comissão Direitos Sociais), a petição relativa à calçada portuguesa e
à sua articulação com o Plano de Acessibilidade Pedonal e ainda a matéria relativa à
toponímia e à revisão da respetiva postura municipal enquadradora.
Cooperação com o município

No período em análise, em estreita cooperação com o Município, foi possível realizar
no território da Freguesia do Lumiar, concretamente nas instalações do Campus do
Lumiar, a reunião descentralizada da CML para as Freguesias do Lumiar e Santa Clara
(7 de maio), a reunião geral das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (27 de maio) e a
Sessão de Apresentação e Capacitação para o Orçamento Participativo – Assembleia
Participativa (5 de junho).

REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
2.º trimestre, tendo sido desenvolvidos diversos contactos com o município com vista
a operacionalização das transferências de competências realizadas a 10 de março, nos
termos que se descrevem infra.
Transferência de obrigações contratuais

Os meses de abril e maio foram marcados pelo levantamento de todas as obrigações
contratuais do município de Lisboa que passam para a esfera da Freguesia do Lumiar,
respeitantes aos contratos de manutenção de espaços verdes, à manutenção, limpeza
e segurança de equipamentos transferidos para a Freguesia (estabelecimentos de
ensino, mercado do Lumiar, Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro) e ao
fornecimento de água, eletricidade e gás aos equipamentos transferidos.
Recursos Humanos

Realizada a transferência de pessoal no dia 10 de março, foram desenvolvidos os
contactos com o município para a transmissão dos processos individuais dos
funcionários, para a sua inscrição na Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social e
para a identificação de questões pendentes da relação jurídica anterior com o
município (v.g. acidentes de trabalho, horas extraordinárias).
Paralelamente, foi sendo aprofundado o perfil de funcionários a transferir na segunda
fase da reforma, através da definição das áreas funcionais mais carecidas de pessoal de
suporte e das carreiras a preencher, da análise dos casos e curricula de funcionários do
município que pretendem voluntariamente passar para o quadro da Freguesia e
procurado e da identificação das necessidades a prover, posteriormente, através do
processo de seleção aprovado pelo Câmara e Assembleia Municipal.

Atento o atraso no arranque da segunda fase de transferências, estima-se que o
processo de realização de entrevistas individuais com os funcionários do município
afetos às missões transferidas se inicie na primeira semana do mês de julho.
Articulação com Freguesias vizinhas

Com vista a articular o exercício de competências nas zonas limítrofes da Freguesia,
foram encetados contactos e concretizadas regras de realização de circuitos de

limpeza com as Freguesias vizinhas quando estes atravessam arruamentos comuns
(Santa Clara, Alvalade e Carnide).

Noutros domínios, como o da Educação, foi desencadeada a articulação com a
Freguesia de Carnide com vista a transferência da Componente de Apoio à Família de
Telheiras, até aqui gerida por aquela autarquia, a partir do próximo ano letivo.
Futuras instalações

No período em análise na presente informação avançou também o processo tendente
à cedência de novas instalações para a sede da Junta de Freguesia do Lumiar, através
da realização de novas visitas técnicas ao local, da solicitação de apoio técnico à equipa
municipal responsável pelas acessibilidades e da preparação do contrato de comodato
entre o Município e a Freguesia, que enquadrará não só as novas, bem como as
instalações já ocupadas pela Junta de Freguesia, a saber:
a)
b)
c)
d)

Palacete na Alameda das Linhas Torres, 154/156 (futura sede);
Estrada da Torre, 19 (atual sede);
Rua Maria Carlota (Centro de Artes e Formação);
Alameda das Linhas Torres, 277 (UTIL).

O processo de identificação de espaços em Telheiras para localização de um polo da
Junta de Freguesia, bem como o diagnóstico de instalações da GEBALIS suscetíveis de
cedência para a realização de projetos, por seu turno, ainda se encontram em análise
com o Município.
Espaços verdes

Foi desencadeado o apoio da Câmara Municipal na regularização das necessidades de
poda de árvore na Freguesia, uma vez que a maioria das árvores cuja responsabilidade
transitou para a Junta já estava diagnosticada pela CML como carecendo de
intervenção há mais de um ano.
Foi igualmente avançado o processo relativo à Praça Central de Telheiras, estando em
preparação final o quadro jurídico e tendo também sido desencadeada a adjudicação
da intervenção preventiva urgente para manutenção das fontes.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados 198 atendimentos sociais, 9 visitas domiciliárias,
4 provas de vida, 4 intervenções no âmbito da saúde pública e 1 intervenção no
âmbito da Proteção Civil.
Estágio curricular

Promoção de estágio curricular de 3º ano, de uma aluna da licenciatura de Serviço
Social da Universidade Lusófona.
Banco Alimentar contra a Fome

Desde 1997, a JFL no âmbito dos acordos estabelecidos com Banco Alimentar Contra a
Fome, procede à distribuição mensal de Cabazes Alimentares a famílias carenciadas da
Freguesia. O B.A armazena os alimentos, controla a sua qualidade e mediante
protocolo estabelecido, credencia as Instituições que trabalham localmente com
populações desfavorecidas, para o levantamento dos mesmos.
De referir, que a seleção dos beneficiários deste apoio é precedida de uma avaliação
individual dos casos de carência, diagnosticados no âmbito do atendimento social pela
Técnica de Serviço Social, ou encaminhamentos realizados por outras Instituições
Sociais que atuam na freguesia (Santa Casa da Misericórdia, Centro de Saúde, entre
outras).
No último trimestre foram apoiados mensalmente, com cabazes alimentares 45
agregados familiares da freguesia, num universo de cerca de 200 pessoas.
Foram ainda entregues com carácter de urgência 34 sacos.

Eventos e atividades realizados


02/04/2014: WORKSHOP DE CRAVOS DE PAPEL
Atividade realizada nos Leões de Portugal, em parceria com todas as
instituições de idosos da freguesia, envolveu cerca de 80 seniores.



04/04/2014: ITINERÁRIOS DE ABRIL | VISITA AO POSTO DE COMANDO DO MFA,
NA PONTINHA



09/04/2014: CANÇÕES DE ABRIL
Promovido pelo serviço de Fonoteca da Biblioteca Orlando Ribeiro, envolvendo
cerca de 30 idosos.



10/04/2014 e 26/04/2014: PEÇA TEATRAL D. ROSA E OS 25 CRAVOS
Promovido pela JFL, em parceria com o Museu Nacional do Teatro, envolveu
cerca de 180 crianças e famílias.



11/04/2014: ITINERÁRIO DE ABRIL | VISITA AO FORTE DE PENICHE



12/04/2014 e 25/04/14: HÁ CRAVOS NO MERCADO. WORKSHOP DE ARRANJOS
FLORAIS E GRINALDAS, NO MERCADO DO LUMIAR.



25/04/2014: CAMPANHA DE COLHEITA DE SANGUE, NO MERCADO DO LUMIAR,
ENTRE AS 9H E AS 13H, PROMOVIDA PELA FEPODABES.



19/04/2014: EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “BANCO DE TEMPO, 10 ANOS”
Em parceria com o Banco de Tempo do Lumiar, no foyer da Biblioteca Orlando
Ribeiro.



21/04/2014: ITINERÁRIOS DE ABRIL | VISITA AO QUARTEL DO CARMO.



23/04/2014: ESPETÁCULO DE VIDEO MAPPING NO TERREIRO DO PAÇO, SOBRE
A PRIMAVERA. Com a participação de 50 seniores.



24/04/2015: BAILE DOS CRAVOS|CHÁ DANÇANTE.
Promovido em parceria com todas as instituições de idosos da freguesia,
envolvendo cerca de 150 idosos, no Lar Militar da Cruz Vermelha.



30/04/2014: VINDA DO AUTOCARRO 25 DE ABRIL DA CML, COM EXPOSIÇÃO
ITINERANTE, À QUINTA DAS CONCHAS.



08/04/2014: PARTICIPAÇÃO NA SEMANA VERDE PROMOVIDA PELA GEBALIS.
ATELIER DE RELVINHAS NO CAF.
Atividade intergeracional, que promoveu o convívio entre os idosos do CCPL, e
as crianças e jovens do CAF, trabalhando-se igualmente as questões
relacionadas com a sensibilização ambiental.



12/04/2014: PASSEIO SENIOR A PORTALEGRE.



14/04/2014: LANCHE DE PÁSCOA NO CCPL.



16/04/2014: PROGRAMA À TARDE NA CIDADE. VISITA GUIADA À VALORSUL.



10/05/2014: APOIO E PARTICIPAÇÃO NO PIQUENIQUE DA APRE, NA QUINTA
DAS CONCHAS.



19 A 23 DE MAIO: PROGRAMA FÉRIAS SENIORES | FUNCHAL E PORTO SANTO.
Participaram 45 idosos, em regime de pensão completa e hotel 4*. Com
pagamento faseado e escalonado, de acordo com regulamento em vigor para a
atividade.
05 a 25/05/2014: PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO.
Com 2 pontos de venda de pirilampos, na sede da JFL e na UTIL.




28/05/2014: PROGRAMA À TARDE NA CIDADE. VISITA GUIADA AO NUCLEO
ARQUEOLÓGICO DA R. DOS CORREIROS.



31/05/2014: PARTICIPAÇÃO NO “ALTA PICNICA”, FESTA COMUNITÁRIA DO
GCAL, REALIZADA NO PARQUE OESTE.



02/06/2014: VISITA À NAZARÉ | PRÉMIO COLETIVO DE CARNAVAL
Com 80 idosos de todas as instituições de idosos da freguesia, que desfilaram
no concurso coletivo de Carnaval.



05/06/2014: PARTICIPAÇÃO NO ARRAIAL DO CENTRO SOCIAL DA MUSGUEIRA.



25/06/2014: FESTAS DO LUMIAR´14, ARRAIAL POPULAR DAS CONCHAS
Em parceria com todas as instituições de idosos da freguesia, e envolvendo
mais de 400 idosos.



26/06/2014: SARDINHADA DOS INVÁLIDOS DO COMÉRCIO.



29/06/2014: FESTAS DO LUMIAR´14, ARRAIAL DO ALTO DO LUMIAR, NA R.
HELENA VAZ DA SILVA, ENTRE AS 16H E AS 20H.



23/06/2014: CAMPANHA DE COLHEITA DE SANGUE, NA SEDE DA JFL, ENTRE AS
16H E AS 21H, PROMOVIDA PELA FEPODABES.



30/06/2014: PASSEIO SENIOR AO ALQUEVA.

Programa BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária):

Pela primeira vez desde o lançamento do programa em 2010, a Junta de Freguesia do
Lumiar apresentou-se como promotora de 4 candidaturas e como parceira de uma
quinta, para a edição de 2014 do programa BIP/ZIP. Os projetos apresentados foram os
seguintes:
-

ALTAMENTE | Bº da Cruz Vermelha
Promotor: JFL
Parceiros: Centro Social da Musgueira, Espaço Mundo e Conversas da Rua

-

ESTAR MAIS PERTO | Quinta do Olival
Promotor: JFL
Parceiros: Ass. Proprietários da Qta do Olival e Clube de Ténis do Paço do Lumiar

-

PAÇO DA ROUPA BRANCA | Paço do Lumiar
Promotor: JFL
Parceiros: Viver Telheiras e Banco do Tempo do Lumiar

-

SAÚDE SEM BARREIRAS |R. Pedro Queirós Pereira
Promotor: JFL
Parceiros: AMBCV

-

URBAN MARKET | Alta de Lisboa Centro
Promotor: ARAL, AVAAL, CLIP
Parceiros: JFL e UNIAUDAX

No âmbito da preparação das candidaturas realizaram-se diversas reuniões de
coordenação e algumas visitas aos territórios a intervir, a saber:


16/04/2014 E 22/04/14: Reunião de trabalho com a AMBCV, Crescer na Maior
e APEAL.



21/04/2014: Visita técnica à Quinta do Olival



22/04/2014 E 23/04/2014: Reunião técnica de preparação de candidatura
(Quinta do Olival) com a Associação de Proprietários da Quinta do Olival e com
o Clube de Ténis do Paço do Lumiar;



23/04/2014: Reunião técnica de preparação de candidatura (Bairro da Cruz
Vermelha) com a AMBCV, CAF, Centro Social da Musgueira, UIT Norte e Núcleo
de Dependências da CML.

Participação em reuniões e grupos de trabalho


07/04/2014 E 30/06/2014: Reunião com o CAF e UPAJE para preparação de
campo de férias, para cerca de 50 crianças em situação de vulnerabilidade
social;



07/04/2014: Reunião com o Centro Social da Musgueira para programação de
atividades conjuntas



21/04/2014: Visita à Cantina Social da Freguesia de Santa Clara



12/04/2014: Reunião com o Instituto de Reinserção Social



12/04/2014: Reunião com a Associação Partilhar Vida



12/04/2014: Reunião com a Associação Ponte entre Gerações



12/04/2014: Reunião com as Famílias Anónimas



16/05/2014: Reunião com todos os participantes do programa Férias Séniores



06/06/2014: Reunião com investigadora do Instituto de Ciências Sociais da UL



20/06/2014: Reunião com a CML e Junta de Freguesia de Santa Clara com vista
à preparação de candidatura ao programa de financiamento europeu
PROGRESS, para a zona da Alta de Lisboa;



23/06/2014: Reunião com o Teatro Joana

Transporte solidário

Preparação da implementação, por transferência da CML para a Junta de Freguesia, do
programa Lx Porta a Porta, como definição de 2 rotas:
•
•

Lumiar – BCV/Alto do Lumiar;
Lumiar – Paço do Lumiar/Qta do Olival.

Universidade da Terceira Idade do Lumiar

Oferta formativa

No restante período do segundo semestre manteve-se o quadro essencial da oferta
formativa da UTIL, com a introdução de algumas novas disciplinas. O elenco global de
disciplinas disponível a 31 de março é o seguinte:
Línguas

– Alemão – Dra. Maria Adelaide C. Morgado Nunes Brito
– Espanhol (Nível I) – Dr. Raul dos Santos Contreiras

– Espanhol (Nível II) – Dr. Raul dos Santos Contreiras
– Francês – Dra. Terezinha Maria da Silva Paisana

– Inglês (Nível I) – Dra. Ana Maria Jorge Cardoso Tavares Sampaio Pinho

– Inglês (Nível II) – Dra. Ana Maria Jorge Cardoso Tavares Sampaio Pinho
– Inglês (Nível III) – Dra. Inga Kilikeviciene

– Português, Lendas e Narrativas – Dra. Maria Júlia Jesus Miguel
Ciências Sociais

– Psicologia – Dra. Maria Margarida Oliveira

– Sociologia – Dr. José Manuel Guedes Freire Rodrigues
– Temas Económicos – Dr. Mário Jesus Lopes Barroso
Direito

– Direito – Dr. Américo Joaquim Marcelino

– Direito do Consumo – Dra. Filipa Nobre Vidal Silvestre Cardeira
História e Cultura

– Cultura Geral e Cinema – Mestre Francisco Martins da Piedade Jacinto
– História Constitucional Portuguesa – Dr. Pedro Delgado Alves

– História da Música – Dr. Henrique da Luz Fernandes

– História das Civilizações Pré-Clássicas – Dra. Maria Manuela Almeida Lemos
– História das Religiões – Dra. Sofia Rosa Marques Romão

– História Económica de Portugal – Dr. Carlos Manuel da Silva Coelho de Matos

– O Mediterrâneo - Encontro de Civilizações – Dra. Ana Rosa Palma Cunha Bispo
– Oriente – Culturas e Povos (Nível I) – Dr. Nelson Marques Cortez

– Oriente – Culturas e Povos (Nível II) – Dr. Nelson Marques Cortez

– Simbologia e Literatura – Prof. Fernando Afonso de Andrade Lemos

– Turismo e Património Cultural – Dra. Maria de Lourdes Henriques Raposo
Ciências Exatas e Informática

– Informática (Iniciação à Internet), 3 turmas – Dr. João Catarino
– Informática (Iniciação ao Word), 2 turmas – Dr. João Catarino

– Informática (Nível II) (Excel e Powerpoint), 2 turmas – Dr. José Carlos Coelho
Simões
– Introdução às Redes Sociais, Semestral, 2 turmas – Dr. João Catarino
– Matemática (Nível I) – Dra. Adilia Ribeiro Almeida Santos Silva

– Matemática (Nível II) – Dra. Adilia Ribeiro Almeida Santos Silva
Jogos

– Bridge – Dr. Pedro Miguel Xavier Semedo Pereira Durão
– Xadrez – Eng. Marco Aurélio Machado Palha

Criatividade, Artes e Ofícios

– Bordados Tradicionais – Dra. Anna Maria Martins Bretas
– Coro – Maestro Fernando Maria de Carvalho Cardoso

– Escrita Criativa – Dra. Teresa Sofia Pancada Silva Fortes
– Pintura – Sra. Alcinda Matos Pancadas

Desporto e Bem-Estar

– Chi Kung Terapêutico – Sr. José Manuel Coelho
– Ginástica – Sr. António Artur Lopes Monteiro
– Yoga – Dr. Jaime Fernandez Martinez

Saúde

– Gerontologia e Desenvolvimento Pessoal – Mestre Maria de Jesus Costa

– Nutrição Clínica e Saúde Aplicada à 3ª Idade – Dr. Joaquim Pereira Varela
– Terapia da não prescrição na 3ª idade – Dra. Ana Sofia do Carmo
Atividades extracurriculares

Realizaram-se no período em análise visitas ao Palácio do Beau Séjour, ao Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, ao Posto de Comando do Movimento das Forças
Armadas e à Assembleia da República.

Realizou-se ainda, no mês de Maio, a viagem de fim-de-ano, que teve como destino o
Alentejo e que foi acompanhada por duas funcionárias da Junta de Freguesia.
Encerramento do Ano Académico

Realiza-se no dia 26 de junho o almoço-convício de encerramento do do ano letivo
2013/2014 da Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL), na respetiva sede.

Enquadramento

LIMPEZA E HIGIENE URBANA

A área da limpeza e higiene urbana representa um dos maiores desafios da reforma
administrativa e foi encarada nos primeiros meses da transferência de competências
como prioritariamente merecedora de investimento e de diagnóstico.
No decurso do primeiro mês da transferência destas competências, as prioridades
desta área de intervenção assentaram em três eixos principais: (i) na preparação das
equipas e definição dos circuitos a realizar pelos funcionários afetos ao posto de
limpeza do Lumiar, alguns dos quais foram colocados pela primeira vez no território;
(ii) na identificação de necessidades de equipamentos e infraestruturas; e (iii) na
realização de intervenções urgentes em tarefas que ficaram pendentes devido ao
processo de transição, em particular no que respeita à deservagem de passeios.
No mês de Maio, procedeu-se ao arranque das tarefas de diagnóstico com vista à
certificação de qualidade, tendo sido desencadeado o processo de adjudicação do
serviço à empresa Megaqualidade – Serviços de Consultoria, Lda.
Recursos humanos

Foi realizada uma primeira afetação (provisória) de recursos humanos a cada tarefa e
realizada uma definição de turnos de trabalho, diurno e noturno, para cada cantão,
com vista à introdução de maior eficiência na gestão de recursos. Foi possível
diagnosticar, desde logo, a existência de zonas tradicionalmente negligenciadas no que
respeita à varredura e lavagem das ruas, que tiveram um reforço da presença das
equipas de limpeza.
Através de um acordo com o Município, e com vista a otimizar os recursos afetos à
higiene urbana à escala da cidade, a Junta de Freguesia colaborou com a Câmara
Municipal de Lisboa através da cedência de funcionários da limpeza urbana para
eventos de grande escala que exigiram um reforço de meios humanos: Rock in Rio e
Festas da Cidade.
Equipamentos

Foi também realizado um diagnóstico de carências de material e equipamentos, tendo
ficado elencada a necessidade de reforço de material para algumas tarefas quotidianas
de deservagem, bem como identificadas necessidades quanto a viaturas de trabalho e
transporte. Efetivamente, para além da que se encontrava já afeta ao posto,

encontravam-se no momento da transição de competências 2 viaturas (varredoras
automáticas) em reparação nas oficinas da CML, apenas no mês de junho tendo sido
remetida ao posto de limpeza uma delas, aguardando-se a chegada de outra
brevemente. Foi entretanto desencadeada a aquisição de uma segunda carrinha de
caixa aberta para transporte de pessoal e material para os vários pontos da Freguesia
(hoje servido apenas por um único posto de limpeza e, consequentemente, carecendo
de mais operações de transporte de pessoal).
Paralelamente, procedeu-se a um investimento em material de trabalho, através da
aquisição de 3 roçadoras para tarefas de desmatação e deservagem, de coletes de
identificação do pessoal ao serviço da Junta de Freguesia e de algum fardamento e
calçado em falta.

Mantém-se a partilha de alguns equipamentos com as Freguesias de Alvalade e Santa
Clara (auto-tanque, carro elétrico), devendo ponderar-se, a médio prazo, a aquisição
de viaturas próprias para reforço da autonomia, eficiência e capacidade de resposta da
Freguesia.
Regularização de tarefas

A passagem de funcionários da CML para as Freguesias permitiu desencadear uma
operação de regularização de tarefas que a Junta de Freguesia herdou em estado de
pendência, parcialmente provocada pela execução da reforma administrativa. Assim,
foi desencadeada uma operação de deservagem à escala da Freguesia, com prioridade
para os locais mais negligenciados e críticos e que se encontrará concluída no final do
semestre.
Recolha de resíduos

As competências relativas à recolha de resíduos urbanos mantiveram-se, nos termos
da lei, na esfera municipal. A transferência de competências do município para as
freguesias permitiu a estas, com o pessoal agora sob a sua alçada, assegurar as tarefas
de lavagem e varredura com maior periodicidade e intensidade.
Um efeito colateral desta nova realidade acabou por sentir-se na esfera do município,
uma vez que a transferência de pessoal para as juntas privou aquela autarquia de
faculdade de lhes poder recorrer a título de reforço ou reorganização de trabalho
perante necessidades acrescidas na recolha de resíduos, pelo que, onde antes a
lavagem e varredura eram por vezes secundarizadas, passou a verificar-se uma
dificuldade agora na esfera da recolha.

Assim sendo, os primeiros meses levaram a um processo de adaptação em que se
identificou a existência de dificuldades na conclusão de alguns circuitos de recolha,
situação agravada pela ocorrência de alguns períodos de greve, fenómenos que
conjuntamente, nalguns momentos, atrasaram a normalização da recolha do
acumulado e a reposição dos dias corretos para cada tipo de resíduo.
Consequentemente, nalguns momentos no decurso dos primeiros meses chegou a ser
necessária a intervenção de emergência dos serviços de limpeza e higiene urbana da
Junta de Freguesia, perante situações de impossibilidade de conclusão dos circuitos
com a consequente acumulação de resíduos fora do local próprio e com riscos de
salubridade para a população.

A situação encontra-se em vias de normalização após a obtenção de acordo entre a
CML e os sindicatos representativos dos trabalhadores, tendo a Câmara chegado a
acordo com os sindicatos para a contratação imediata de 150 cantoneiros para reforço
do seu quadro, suprindo necessidades decorrentes de passagem à aposentação e
alguns dos efeitos da reforma administrativa, de forma a poder satisfazer
integralmente as necessidades da recolha e da recolha seletiva. No decurso do
processo de entrada do pessoal, a Junta de Freguesia manter-se-á disponível para
auxiliar nas tarefas de apoio, quando necessário.

Ainda no que concerne esta matéria, foi igualmente necessária uma intervenção
clarificadora quanto à competência para limpeza de resíduos acumulados junto aos
ecopontos (mas fora deles) e qual o destino de resíduos abandonados na via e nos
passeios, fora do local próprio, tendo a Junta de Freguesia assegurado a sua remoção.

ESPAÇOS VERDES



Prossecução da avaliação da transferência de competências para a esfera da
Freguesia, com cruzamento adicional de dados com a CML sobre o quadro
municipal de obrigações contratuais a transferir quanto a valores e período
remanescente dos contratos, e com nova incidência nos consumos de água e
eficiência da rega;



Avaliação de necessidades de recursos humanos na área para a segunda fase
de transferência de pessoal da CML;



Continuação da preparação de enquadramento jurídico para solucionar as
necessidades de manutenção da Praça Central de Telheiras e arranque de
procedimento para intervenção de urgência nas fontes e lagos;



Remoção de grafitis existentes no parque infantil da Rua Dr. Henrique Martins
Gomes, no valor € 321,34;



Limpeza e remoção de grafitis do muro da Quinta das Conchas que confina com
a Rua Arnaldo Ferreira, pelo valor de € 463,89;



Conceção de autocolantes e respetiva colocação nas placas de identificação dos
parques infantis da Freguesia, pelo valor de € 787,20;



Responsabilidade civil para os parques infantis da Freguesia do Lumiar, pelo
valor de € 1.308,00;



Aquisição de serviços de poda de arvoredo na via pública (500 árvores) em
artérias da Freguesia do Lumiar, no valor estimado de € 47.000,00;



Manutenção dos espaços verdes que ao abrigo da Reorganização
Administrativa da Cidade de Lisboa transitaram da Câmara Municipal de Lisboa
para a Junta de Freguesia do Lumiar, durante o prazo de 4 meses, de Junho a
Setembro, pelo valor total de € 48.412,80;



Manutenção e conservação dos espaços ajardinados da Freguesia do Lumiar,
pelo prazo de dois meses, de Maio a Junho, pelo valor total de € 19.887,16;



Manutenção dos espaços verdes da Rua Prof. Carvalhão Duarte, durante dois
meses, pelo valor de € 1.028,60;

ESPAÇO PÚBLICO

REDE VIÁRIA
•
•

Pintura de símbolo de cidadãos deficientes no piso, frente ao n.º 24 da Avenida
Rainha D. Leonor, pelo valor de € 92,25;

Diligenciada junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a reparação do
betuminoso em várias artérias da Freguesia, designadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rua Actor Epifânio;
Rua Comandante Fontoura da Costa;
Rua Garcia Resende;
Rua C à Quinta dos Alcoutins;
Rua Dr. Henrique Martins Gomes;
Rua Amarelhe, frente ao n.º 14;
Rua Fernando Vaz;
Rua Pedro Queirós Pereira;
Rua Victor Cunha Rego;
Rua Prof. Delfim Santos;
Rua Prof. Carvalhão Duarte;
Rua Francine Benoit;
Rua Duarte Vidal;
Azinhaga Jogo da Bola;
Alameda Mahatma Gandhi;
Estrada do Paço do Lumiar;
Azinhaga do Porto;
Rua Prof. Fernando Mello Mozer (junto à entrada do Real Colégio
Portugal).

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO


Limpeza e pintura de várias placas toponímicas que se encontram danificadas, pelo
valor de € 516,60;



Colocação de 112 pilaretes na Rua Arnaldo Ferreira, pelo valor de € 2.410,80;



Colocação de 13 pilaretes na Rua Prof. Duarte Vidal, pelo valor de € 279,83;



Colocação de 7 pilaretes na Rua Dr. Henrique Martins Gomes, frente ao n.º 17,
pelo valor de € 150,68;



Fornecimento e colocação de 2 pilaretes amovíveis e outros trabalhos na Rua
Hermano Neves, junto à Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, pelo valor de €
2.750,28



Fornecimento e colocação de 4 espelhos convexos na Rua Arnaldo Ferreira, pelo
valor de € 629,76;



Reparação de placa toponímica da Rua Filipe Duarte, pelo valor de € 55,35;



Beneficiação de pavimentos na Rua Fernando Lopes Graça, pelo valor de €
1.802,26;



Beneficiação de pavimentos na Rua Francisco Stromp, pelo valor de € 470,48;



Beneficiação de pavimentos na Rua Pedro Queirós Pereira, junto ao café “Fica
Aqui”, pelo valor de € 420,36;



Beneficiação de pavimentos em lajeta no acesso à estação do Metropolitano de
Telheiras, pelo valor de € 373,92;



Substituição de gradeamento que se encontra danificado devido a acidente
automóvel no Largo S. Sebastião, pelo valor de € 570,72;



Colocação de grelhas sumidouras na Rua Prof. Prado Coelho, frente ao n.º 26, pelo
valor de € 209,10;



Levantamento e reposição de blocos de cimento na Rua Helena Vaz da Silva com a
Avenida Carlos Paredes, pelo valor de € 150,99;



Reparação de grelhas sumidouras na Rua Francisco da Conceição Silva, no Alto da
Faia, pelo valor de € 861,00



Substituição da rede de vedação danificada na Rua Pedro Queirós Pereira, pelo
valor de € 3.228,75;



Fornecimento e colocação de corrimão duplo para a Estrada de Telheiras, pelo
valor de € 937,88;



Fornecimento de serviços de refixação e colocação de pilaretes, execução e
recuperação de passeios e lancis e reparação de corrimãos e guardas de peões na

área da Freguesia do Lumiar, na modalidade de avença, cujo valor mensal é de
€2.000,00, para os meses de maio e junho.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Foi solicitada à Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de Lisboa e
colocado na plataforma “ Na minha rua”, a substituição de várias lâmpadas fundidas
em diversos arruamentos, designadamente nas Ruas:














Parque Europa – parque infantil;
Rua Professor Hernâni Cidade;
Av. Maria Helena Vieira da Silva;
Rua Dr. Henrique Martins Gomes;
Alameda das Linhas de Torres;
Rua Alexandre Ferreira;
Av. David Mourão Ferreira;
Rua da Quinta dos Frades;
Rua Cipriano Dourado;
Rua Prof. Delfim Santos;
Calçada de Carriche;
Rua Francine Benoit;
Jardim da Azinhaga dos Ulmeiros (foi pedida iluminação pública no jardim,
tendo a CML informado a Junta de que se trata de um espaço de utilização
privada e como tal não podendo ser ligada à rede de iluminação pública);

Foi ainda solicitada a reparação de candeeiros:




Rua Professor Salazar de Sousa – candeeiro caído, acidente automóvel;
Rua Rainha D. Luísa de Gusmão – colocação de globo;
Rua José Travassos – candeeiro inclinado;

 Rua Professor George Zbyszeweski, candeeiro inclinado

EDUCAÇÃO
Coordenação


Reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa para arranque da ampliação da
Escola Básica Nº 31 (Quinta dos Frades)



Reunião com o Agrupamento do Alto do Lumiar e intervenção junto do Ministério
de Educação para a Reparação da Escola D. José I



Participação nas reuniões dos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas



Visitas e reuniões com os diversos Estabelecimentos Escolares da Freguesia com
objetivo de lançamento de novos projetos para o próximo ano letivo



Reunião Com CPCJ da Área Norte para estabelecimento de Plano de Ação para
deteção de Jovens em Risco



Aquisição de serviços de assessoria nas áreas da Educação e Dependências, para
atender a redução pontual de recursos humanos da JFL até final de 2014;



Contratação de um Assistente Operacional para o Jardim de Infância do Lumiar
(Quinta dos Frades)



Realização do evento Dia Mundial da Criança no dia 2 de Junho de 2014 na Quinta
das Conchas para as Escolas Básicas e Jardins de Infância da Freguesia
(convidados/as), com cerca de 800 crianças:



Organização da Ação Praia Campo infância 2014 a realizar de 30 de junho a 11 de
julho de 2014;

Apoios a estabelecimentos de ensino e outras entidades


Atribuído subsídio aos seguintes estabelecimentos de ensino para apoio à
aquisição de material de limpeza, material didático, de refeitório e comunicações:
Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de Infância do Lumiar, Escola do 1.º Ciclo e Jardim-deInfância Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de-infância Padre
José Manuel Rocha e Melo, Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de-infância da Escola do
Lumiar (Alto da Faia), Jardim-de-infância de Telheiras, Escola do 1.º Ciclo e Jardimde-infância da Escola de São Vicente e Escola do 1.º Ciclo n.º 57, pelo valor total
de € 13.500,00



Atribuído subsídio aos seguintes estabelecimentos de ensino para apoio à
aquisição de material de limpeza, material didático, de refeitório e comunicações:
Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de Infância do Lumiar, Escola do 1.º Ciclo e Jardim-deinfância Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de-infância Padre
José Manuel Rocha e Melo, Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de-infância da Escola do
Lumiar (Alto da Faia), Jardim-de-infância de Telheiras, Escola do 1.º Ciclo e Jardimde-infância da Escola de São Vicente e Escola do 1.º Ciclo n.º 57, pelo de 1250,00€
por cada Escola do 1º Ciclo e 750,00€ por cada JI.



Apoio com a montagem de palco na Escola Básica D. José I, pelo valor de € 608,85



Apoio com a cedência de projetores para a festa da Escola Básica de Telheiras no
valor de € 233,70



Apoio com a cedência de projetores e palco para a festa da Escola Básica 2+3 de
Telheiras no valor de € 848,70



Visita de estudo dos alunos da Escola Professor Cordeiro Ferreira ao Centro
Cultural de Belém no âmbito do projeto Crescer com a Música do Foco Musical

Reparações

Efetuadas pequenas reparações nos seguintes estabelecimentos de ensino:


Fornecimento e colocação de 1 janela em alumínio cinza escuro duplo e
modificação da porta de ferro da sala do CAF no jardim-de-infância de
Telheiras, pelo valor de € 590,40



Reparações no jardim-de-infância da Escola Padre Manuel José Rocha e
Melo, pelo valor de € 799,50



Reparações na Escola Padre José Manuel Rocha e Melo, pelo valor de €
412,05



Substituição de fechadura da porta das traseiras da Escola do Alto da Faia,
pelo valor de € 93,48



Substituição de fecho de um armário no Centro de Artes e Formação, pelo
valor de € 102,09



Aquisição de material de limpeza e desgaste, no âmbito da Ação PraiaCampo Infância, pelo valor de € 250,00



Execução de diversas reparações na Escola Básica n.º 57, pelo valor de €
5.830,20



Substituição de portas na Escola Básica n.º 57, pelo valor de € 1.924,95



Execução de diversas reparações na Escola Básica do Alto da Faia, pelo
valor de € 5.658,00



Execução de diversas reparações no jardim-de-infância do Lumiar, pelo
valor de € 338,25



Substituição da mangueira misturadora da copa da cozinha da Escola
Básica do Alto da Faia, pelo valor de € 93,48

Ação Praia - Campo


Aquisição de 45 protetores solares para a Ação Praia Campo-Infância 2014,
pelo valor total de € 550,00



Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade, no âmbito da Praia-Campo
Infância 2014, pelo valor de € 867,50



Aquisição de material de limpeza e desgaste, no âmbito da Ação Praia-Campo
Infância, pelo valor de € 250,00



Aquisição medicamentos para caixas de primeiros-socorros, no âmbito da Ação
Praia-Campo Infância, pelo valor de € 50,00



Autorizar a adoção do ajuste direto para aquisição de serviços de 5 autocarros
para a ação praia campo 2014, no valor estimado de 18.500,00 €, bem como a
entidade a convidar: Barraqueiro Alugueres



Autorizar a adoção do ajuste direto para aquisição de serviços de alimentação
para 275 crianças e adultos, no âmbito da ação praia campo 2014, no valor
estimado de 18.500,00 €



Espetáculo de magia e DJ com mesa de som para animação da festa final da
Praia Campo, no valor de 450,00€



Aquisição de bilhetes para as piscinas de Santarém no âmbito da Praia Campo
Infância, no valor de 813,00€



Aquisição de bilhetes para o Museu da Carris no âmbito da Praia Campo
Infância, no valor de 345,00€



Aquisição de bilhetes para o Oceanário no âmbito da Praia Campo Infância, no
valor de 1.588,45€




Aquisição de serviços de limpeza para o Lar Militar no âmbito da festa da Praia
Campo Infância, no valor de 213,70€
Verba para pagamento do estacionamento dos 5 autocarros no parque da Praia
de São João, no âmbito da Praia Campo Infância, no valor de 350,00€

DEPENDÊNCIAS
Eixo de intervenção 1 – Fomentar a criação de projetos de vida

Acompanhamento escolar: No âmbito da atividade "acompanhamento
escolar" a equipa técnica do CAF onde está integrada uma estagiária de
Psicologia Forense da Universidade Lusófona, deu continuidade aos contactos
semanais com os diretores de turma (2º e 3º ciclos), dos quais surgiram planos
de atuação conjuntos visando a redução do insucesso, absentismo e abandono
escolar.
●

O conjunto de estratégias definidas (contatos telefónicos, atendimentos, etc.)
visam reforçar relações de proximidade entre a equipa do projeto e as famílias
dos jovens que frequentam o CAF. Pretende-se com esta metodologia, que os
encarregados de educação se envolvam de forma mais efetiva na construção dos
projetos de vida dos seus filhos. Neste projeto estão a ser acompanhados 14
jovens do 2º e 3º ciclos, das escolas EB 2,3 D. José I e Lindley Cintra.
Apoio escolar: A sala de apoio escolar visa apoiar a criança e o jovem na
realização dos trabalhos de casa, preparação para testes de avaliação e
organização de cadernos escolares. A atividade é desenvolvida quatro vezes por
semana com o apoio de voluntários do colégio São João de Brito e do Banco de
Voluntariado da Câmara Municipal de Lisboa e em articulação com a atividade
“acompanhamento escolar”.
●

Eixo de intervenção 2 – Desenvolvimento de competências pessoais e sociais


Gabinete de Produção: O Gabinete de Produção é uma atividade de expressão
sociocultural que utiliza os meios audiovisuais, nomeadamente a escrita, o
vídeo, a fotografia e a informática para potenciar o sucesso individual. Neste
trimestre realizaram-se as seguintes atividades:
o 12 telejornais.
o 3 filmes mudos: “Abril, amores Mil”, “Lisboa é mágica” e “CineConchas”.
o 3 videoclips: “Sabotage” e Happy”.
o Performance audio “Play 25”.
o Filme “Moldar Abril”, recorrendo à técnica stop motion.



Expressão Dramática: A expressão dramática tem como base de trabalho o
grupo de teatro do CAF. Pretende-se estimular diversas competências
socioculturais, nomeadamente a escrita, leitura, expressão oral e corporal,
relacionamento interpessoal, criatividade, comunicação, empatia, disciplina de
trabalho, concentração e trabalho de grupo.
O grupo de teatro do CAF neste trimestre realizou o seguinte trabalho:
 Ensaios e apresentação da performance “Abril nas tuas mãos”, nas
comemorações dos 40 anos do 25 de Abril.
 Ensaios e apresentação dos sketches dos gatos Ferdorentos
“Testemunha”, “Mentiroso” e “Benfiquista” nas Festas da Freguesia do
Lumiar.
 Ensaios e apresentação da peça “Papáuas e Maltracas” nas Festas da
Freguesia do Lumiar.
 Workshop de Teatro.

Eixo de intervenção 3 – Promoção de uma gestão adequada dos tempos livres


Danças Africanas e Danças Hip-Hop: Estas atividades têm como base de
trabalho os grupos “Wesa”, “Balumukas” e “R’Kids”. Têm como objetivo
estimular
diversas
competências
socioculturais,
nomeadamente,
relacionamento interpessoal, concentração, disciplina, expressão corporal,
expressão emocional e criatividade. Neste trimestre foram trabalhadas diversas
coreografias que foram apresentadas nas comemorações do 25 de Abril e nas
Festas da Freguesia do Lumiar.



Expressão Musical: Construção de temas musicais individuais e em grupo
(música e letra), com trabalho de desenvolvimento de interpretação vocal e
incremento da técnica da execução instrumental. A atividade visa também
desenvolver competências ao nível do relacionamento interpessoal e da
coordenação motora, através da execução instrumental. No âmbito da
atividade de expressão musical, foram trabalhados temas que foram
apresentados nas comemorações do 25 de Abril e Festas da Freguesia do
Lumiar.



Animação de Sala: A atividade consiste na dinamização de 2 salas: uma
destinada às crianças que frequentam os 1º e 2º ciclos e outra aos jovens que
frequentam o 3.º ciclo e o ensino secundário. Estas são dinamizadas
diariamente com diversas atividades de animação:

Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à internet.
BrinCAF: Ocupação de tempos livres através do jogo e do brincar.
Aliment’Arte: Espaço dinamizado semanalmente que pretende de uma forma
estruturada o contacto com diferentes técnicas culinárias e a sua aplicação nas
rotinas diárias de crianças e jovens. O projeto visa promover uma alimentação
saudável e equilibrada.
Artes Plásticas: A criatividade e a expressão livre estão na base deste ateliê,
onde se pretendem explorar as potencialidades da reutilização dos resíduos
sólidos e diversas técnicas de expressão plástica. Foram realizados diversos
exercícios, tanto individuais como grupais.
Horta: Manutenção da horta do CAF – colheita de favas.
Rugby: atividade dinamizada semanalmente com o apoio de 3 voluntários.
Praia: semana de praia em Junho, na Costa da Caparica – praia da Rainha.


Datas temáticas
Participação na Feira da Empregabilidade na escola D. José I.
Participação nas comemorações do dia da freguesia – peddy paper realizado no
Paço do Lumiar com idosos do Centro de Convívio.
Participação nas comemorações do 25 de Abril com o espetáculo “Abril’arte.
Participação nas comemorações das Festas da Freguesia do Lumiar com o
espetáculo “Solstício das Artes”.



Grupo Comunitário da Alta de Lisboa
Participação em 3 reuniões de trabalho no âmbito do grupo da
toxicodependência.
Realização de candidatura “Altamente” ao programa Bip-Zip, para o território
do bairro da Cruz Vermelha.



Estágios Académicos
3 estágios de Técnico de Informática, da Fundação da Juventude.
1 estágio de Psicologia Forense, da Universidade Lusófona.
1 estágio de Técnico de Informática da Escola Lindley Cintra.
2 estágios de Técnicas administrativas do Programa Leonardo Da Vinci
(Espanha – Múrcia).



Visitas temáticas
Lisbon Story Centre – Workshop “Delícias de Lisboa “.
Museu do Teatro – peça “D. Rosa e os 25 cravos”.
Biblioteca Orlando Ribeiro – Workshop “Canções de Abril”

748.º Aniversário da Freguesia

CULTURA

Comemoração dos 748 anos da Freguesia do Lumiar, no Centro Social da Musgueira,
no dia 5 de abril de 2014:







Atuações da Roots Big Band, Coro Art e Coro da UTIL;
Coordenação técnica da utilização do espaço;
Preparação de convites e programas e sua conceção gráfica;
Acompanhamento do processo de concessão das condecorações da Freguesia:
elaboração de certificados e de medalhas, preparação dos processos dos
funcionários transferidos da CML;
Divulgação do evento.
Apresentação do Programa das Comemorações do 25 de abril

Comemorações do 25 de abril

Preparação do programa de comemorações do 25 de abril, conceção gráfica,
divulgação, em coordenação com pelouros da Educação, Desporto, Desenvolvimento
Social e Comunicação, conducente ao seguinte programa:
2 de Abril (4.ª feira)
14h30: Workshop de Cravos, Leões de Portugal
4 de Abril (6.ª feira)
14h00: Itinerários de Abril: Visita guiada ao Núcleo Museológico do Posto de
Comando do MFA
9 de Abril (4.ª feira)
14h30: Canções de Abril, Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro (BMOR)
10 de Abril (5.ª feira)
15h00: Teatro Infantil: D. Rosa e os 25 Cravos, Museu Nacional do Teatro
11 de Abril (6.ª feira)
09h30: Itinerários de Abril: Visita guiada ao Forte de Peniche
12 de Abril (Sábado)
10h00: Inauguração da Porta de Abril: PODER LOCAL DEMOCRÁTICO, com

animação de rua pela
Banda Recreativa de Bucelas, Metro do Lumiar
10h30: Animação musical e workshop de cravos, Mercado do Lumiar
13 de Abril (Domingo)
15h00: Inauguração da Porta de Abril: DIREITOS E LIBERDADES
FUNDAMENTAIS, com animação e baile folk pelo Fogo do Ar, Jardim
Mahatma Gandhi
17h30: Filme: Linha Vermelha, de José Filipe Costa, Centro Social da
Musgueira
14 de Abril (2.ª feira)
18h00: Debate: 15.º Aniversário do Le Monde Diplomatique, Auditório da
BMOR
15 de Abril (3.ª feira)
15h00: Abril’arte - Expressões artísticas do CAF: Música, dança, teatro e
poesia, Academia do Lumiar
18h00: Conferência: O 25 de Abril, a Democracia e as Mulheres, Sede da
Junta de Freguesia do Lumiar
16 de Abril (4.ª feira)
21h00: Debate: Lembrar Abril, Sede da Associação de Residentes de Telheiras
(ART)
17 de Abril (5.ª feira)
14h30: Conferência: O 25 de Abril e a Conquista dos Direitos das Pessoas com
Deficiência – A Realidade 40 Anos Depois, Auditório da Associação dos
Deficientes das Forças Armadas (ADFA)
19 de Abril (Sábado)
10h30: Inauguração da Porta de Abril: DEMOCRACIA, com animação de rua
pelos Lindy Hop, Metro de Telheiras
15h30: Inauguração da Porta de Abril: DIREITOS SOCIAIS, Quinta das Conchas
16h00: Concerto: 25 de Abril Hoje, de Pedro Branco, Patrícia Pina e Nuno
Godinho, Quinta das Conchas
20 de Abril (Domingo)
17h00: Exposição de fotografia: O Tempo (pelo Banco de Tempo do Lumiar),
Foyer da BMOR
18h00: Filme: 48, de Susana de Sousa Dias, Auditório da BMOR

21 de Abril (2.ª feira)
14h00: Itinerários de Abril: Visita guiada ao Quartel do Carmo
18h00: Gravação com público do programa Sem Moderação (Canal Q),
Auditório da BMOR
22 de Abril (3.ª feira)
15h00: Abril’arte - Expressões artísticas do CAF: Teatro, poesia e
apresentação de dois filmes alusivos ao 25 de Abril, Sede da JFL
23 de Abril (4.ª feira)
10h00: Conferência: 25 de Abril 1974 - 40 Anos Depois, Auditório Gustave
Eiffel, Campus do Lumiar
15h00: Abril’arte: Expressões artísticas do CAF: Play 25 (sujeito a inscrições) e
performance de dança, Ciberespaço
24 de Abril (5.ª feira)
14h30: Baile dos Cravos, Lar Militar da Cruz Vermelha
21h00: Concerto: 25 de Abril Hoje, de Pedro Branco, Patrícia Pina e Nuno
Godinho (com a participação especial do Coro Infantil de Santo Amaro de
Oeiras), Auditório da BMOR
25 de Abril (6.ª feira)
9h00-13h00: Colheita de sangue, Mercado do Lumiar
10h00: Workshop de Arranjos Florais: Há Cravos no Mercado, Mercado do
Lumiar
12h00: Cerimónia Comemorativa do 25 de Abril, Campus do Lumiar (antiga
EPAM - Escola Prática de Administração Militar)
18h00: Teatro: MUDEM DE RUMO! A caminho da Liberdade (Academia de
Teatro do Lumiar), Academia Musical 1.º de Junho
21h30: Concerto e debate comemorativo do 25 de Abril: Maestro António
Vitorino d’Almeida e convidados Luiz Avellar (piano) e Paulo Jorge Ferreira
(acordeão), Auditório da BMOR
26 de Abril (Sábado)
10h30: Inauguração da Porta de Abril: O CAMINHO EUROPEU, seguida de
passeio de bicicleta, Campo Grande
15h00: Teatro Infantil: D. Rosa e os 25 Cravos, Museu Nacional do Teatro
21h00: Teatro: MUDEM DE RUMO! A caminho da Liberdade (Academia de
Teatro do Lumiar), Academia Musical 1.º de Junho de 1893

27 de Abril (Domingo)
16h00: Comemorações do Dia Mundial da Dança, Sala do Yoga da
Comunidade Hindu de Portugal
16h30: Teatro: MUDEM DE RUMO! A caminho da Liberdade (Academia de
Teatro do Lumiar), Academia Musical 1.º de Junho de 1893
18h00: Concerto: Coro Lopes Graça, Auditório da BMOR
28 de Abril (2.ª feira)
18h00: Filme/debate: Tito de Morais e a Conquista da Liberdade (Assoc. Tito
de Morais), Sede da JFL
29 de Abril (3.ª feira)
16h00-19h00: 40 Anos, 40 Autores (Associação de Residentes do Alto do
Lumiar), Colégio de S. Tomás
30 de Abril (4.ª feira)
09h30: Conferência: Crises e Revoluções na História de Portugal - do Processo
de Independência à Revolução Democrática, Academia Portuguesa da
História
14h00-18h00: Exposição itinerante da CML: Autocarro do 25 de Abril, Quinta
das Conchas

5.ª edição do Festival de Telheiras

Apoio à realização, entre 3 e 11 de Maio, da 5.ª edição do Festival de Telheiras. O
Festival foi organizado por um conjunto extenso de entidades do bairro incluindo a
Associação Viver Telheiras, a Associação de Residentes de Telheiras, a Associação de
Paralisia Cerebral de Lisboa, o Centro Comunitário de Telheiras, o Re-food Telheiras, a
19ª Esquadra da PSP, o Agrupamento 683 de Escuteiros, a Escola Técnica Psicossocial
de Lisboa, o Parque Hortícola de Telheiras, a Unidade de Intervenção Territorial Norte
da CML, a Junta de Freguesia do Lumiar e a Associação de Pais da EB 2/3 de Telheiras.

Maio Cultural

Com vista a assegurar a divulgação de atividades culturais, foi desenvolvida uma
programação para o mês de Maio, refletindo quer a oferta já existente no Auditório da
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, quer os eventos promovidos pela própria Junta
de Freguesia. A referida programação própria incluiu:






Regresso do Outjazz à Quinta das Conchas, no dia 16 de maio;
Dia Internacional dos Museus, com destaque para as atividades promovidas
pelos Museus Nacionais do Teatro e do Traje e pelo Museu do SCP (17 e 18 de
maio);
Concerto de Coro e Órgão, na Igreja do Colégio de São João de Brito (18 de
maio);
Debate sobre o futuro da política de Museus, no Museu Nacional do Teatro (21
de maio);
Sessão de acesso livre ao público da peça “Terrorismo”, do teatroàparte, no
Auditório da BMOR (31 de maio).

Danças do Rajastão

Através de uma parceria entre a Embaixada da índia e a Junta de Freguesia do Lumiar,
realizou-se no dia 9 de junho de 2014, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando
Ribeiro, em Telheiras, um espetáculo de música e danças folclóricas do Rajastão,
enquadrada na tournée europeia do grupo de Faqir Khan, promovida pelo Conselho
Indiano para as Relações Culturais.
Festas da Freguesia

Preparação do programa de comemorações da Festas da Freguesia, conceção gráfica,
divulgação, em coordenação com pelouros da Educação, Desporto, Desenvolvimento
Social e Comunicação, conducente ao seguinte programa:
14 de Junho
09h00 - 19h00: DESPORTO 2014
15h30: 5º Concurso de Marchas Infantis
15 de Junho
09h00 - 19h00: DESPORTO 2014
10h00: 7ª Corrida Luzia Dias

20 de Junho
22h00: Concerto MÁRCIA, Jardim dos Ulmeiros – Telheiras

21 de Junho
09h00: DESPORTO 2014
17h30: SOLSTÍCIO DAS ARTES: Música, dança e teatro do CAF da JFL
21h00: DESPORTO 2014 – Gala Kickboxing
22h00: Concerto MELECH MECHAYALOCAL, Jardim do Ulmeiros – Telheiras
22 de Junho
09h30: DESPORTO 2014 – Prova de Cicloturismo
15h00: Arraial Popular nos Inválidos do Comércio:
 Concerto QUINZINHO DE PORTUGAL
 Marcha Infantil da Componente de Apoio à Família
 Marcha Popular dos Inválidos do Comércio
 Marcha Popular do Lumiar
22h00: Concerto GISELA JOÃO, Museu Nacional do Traje

24 de Junho
19h00: ARRAIAL POPULAR de São João Batista, Adro da Igreja de São João
Batista
25 de Junho
13h00: ARRAIAL POPULAR das Conchas
26 de Junho
21h45: CINECONCHAS
27 de Junho
21h45: CINECONCHAS

28 de Junho
10h00: ANIMAÇÃO NO MERCADO DO LUMIAR
 Grupo de Bombos da Casa do Minho
 Grupo de Cordofones Portugueses do Clube PT
17h00: FESTA INDIANA, na Quinta da Nossa Senhora da Paz
19h00: ARRAIAL POPULAR do Alto da Faia
21h45: CINECONCHAS

29 de Junho
16h00: ARRAIAL POPULAR do Alto do Lumiar, na Rua Helena Vaz da Silva

Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

O processo de transferência do Auditório da BMOR para a esfera da Junta de Freguesia
implicou a realização de diversos diagnósticos e suprimento de necessidades quanto
ao local e ao funcionamento do serviço, a saber:








Articulação dos recursos humanos da Junta de Freguesia com os da CML;
Definição de modelo de programação para 2015, atentas as necessidades do
Serviço de Bibliotecas no acesso ao espaço;
Identificação de necessidades de reparações pontuais (a cargo da Junta de
Freguesia) e de obras infraestruturais a encetar pela Câmara Municipal;
Aquisição de serviços de assessoria de gestão, programação e comunicação
cultural, no quadro da receção e gestão futura do Auditório;
Contacto com entidades com atividades calendarizadas para o ano de 2014,
com vista a afinamento de estratégia de divulgação e comunicação conjuntas;
Identificação de novos agentes e de nova oferta cultural para a maximização do
equipamento;
Arranque da preparação de regulamento de utilização.

Apoios a entidades da Freguesia




Apoio à Marcha do Lumiar, através da concessão de apoio no valor de €5.000,
bem como conceção e aquisição de T-Shirts, aquisição de material para o
desfile (cravos), transporte para eventos;
Apoio logístico e financeiro ao Cineconchas, já desencadeado no trimestre
anterior e concretizado agora na implementação do programa.
Apoio à Associação Raízes para deslocação a Portalegre para concerto da Roots
Big Band.

Parcerias externas


Arranque da parceria do projeto Lumiarte, através de protocolo com a
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e equipa de investigação e início
de estágio na Junta de Freguesia do Lumiar associado ao projeto;



Apoio à realização de Curso de Formação em Políticas Públicas Autárquicas,
organizado pelo Observatório Político, no salão Nobre da Junta de Freguesia do
Lumiar.

Centro de Documentação

Com vista a preparar a comemoração dos 750 anos da Freguesia e a dotar
investigadores e residentes de um centro de documentação e de um núcleo
bibliográfico relativo à História da Freguesia do Lumiar, foi desencadeada a criação de
um Centro de Documentação, que irá desenvolver a sua atividade nos seguintes
domínios:
•

Levantamento histórico-documental, com recurso ao Arquivo Municipal, ao
Arquivo Fotográfico Municipal, ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo e a outros
Arquivos relevantes (o Arquivo Histórico Militar em relação aos Quartéis, por
exemplo, o Arquivo do antigo Ministério das Obras Públicas ou arquivos que
permitam reconstituir a história do imóveis ou das instituições locais), para
reconstituir e obter cópias de elementos relevantes da história da Freguesia e do
seu edificado.

•

Recolha de elementos de história contemporânea, reconstituindo a partir da
colaboração com residentes na Freguesia, Escolas, Coletividades, Associações de
Moradores e outras entidades, e a partir dos materiais de que possam dispor.

•

Levantamento bibliográfico, com vista à constituição de um fundo documental
assente na aquisição de originais ou cópias de obras sobre o Lumiar (monografias,
artigos, pequenas publicações).

•

Tratamento do espólio da Junta, inventariado documentação histórica,
desenvolvendo uma estratégia de preservação e, paralelamente, acautelando a
própria tarefa de seleção e gestão de arquivo morto.

Gestão de equipamentos

DESPORTO

•

Reabertura provisória e dinamização das atividades desportivas realizadas no
Polidesportivo do Alto da Faia, a saber as atividades regulares das Coletividades
e Grupos Informais na modalidade de Futsal.

•

Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão
Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar disponibilizado
para as Coletividades.
 Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades.
 Jogos Oficiais das Coletividades em diversas modalidades.

•

Reparações realizadas no Polidesportivo do Alto da Faia: Estabilização
temporária da cobertura após os danos causados por intempérie.

•

Melhoramentos no Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e
Secundária do Lumiar disponibilizado para as Coletividades.
 Substituição do marcador eletrónico;
 Substituição de redes nos cestos de Basquetebol;

•

Apoio ao Académico Clube de Ciências através de disponibilização de espaço
para treinos de futsal no pavilhão Municipal da Musgueira com respetiva
transferência de verbas para o Centro Social da Musgueira € 2050,00;

Escolas de Desporto e Formação

Dinamização e acompanhamento do funcionamento dos Centros de Treino / Escolas
de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar, a funcionar em parceria com as
Coletividades da Freguesia, das diversas modalidades:










Andebol (Escola N.º 1);
Basquetebol (Escola N.º 2 e Nº 17);
Atletismo (Escola N.º 3);
Basquetebol (Escola N.º 4, N.º 5 e Nº 18);
Boxe (Escola N.º 6);
Futebol 11 (Escola N.º 7, N.º 8 e Nº 9);
Futsal (Escola N.º 10 e N.º 19);
Ginástica de Manutenção (Escola n.º 11);
Basquetebol (Escola N.º 12);

•









Karaté (Escola N.º 13);
Futsal (Escola N.º 14);
Ténis de Mesa (Escola N.º 15);
Xadrez (Escola N.º 16);
Rugby (Escola N.º 20)
Jiu-Jitsu (Escola N.º 21)
Judo (Escola N.º22)

Apoio e acompanhamento dos alunos estagiários do Curso Tecnológico de
Desporto em funcionamento na Escola Secundária do Lumiar e que se
encontram a realizar o seu estágio na Junta de Freguesia do Lumiar.

Apoio a coletividades
•

Apoio ao Académico Clube de Ciências através de subsídio de € 1500,00 para a
segurança e policiamento dos jogos de Futsal em virtude de ter em
funcionamento três ou mais escalões etários de formação.

•

Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 através de subsídio de 1500,00
para a segurança e policiamento dos jogos de Basquetebol em virtude de ter
em funcionamento três ou mais escalões etários de formação.

•

Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira através de subsídio de € 1500,00 para
a segurança e policiamento dos jogos de Futebol 11 em virtude de ter em
funcionamento três ou mais escalões etários de formação.

•

Apoio ao Grupo Recreativo e desportivo do Bairro da Cruz Vermelha através de
subsídio de € 1000,00 para manutenção sala de Boxe e mesa de snooker;

•

Apoio à Associação Recreativa Pescadores Musgueira Norte através de 20
Troféus para Concurso de Pesca Desportiva;

•

Apoio à Associação Recreativa Pescadores Musgueira Norte através de 30
Troféus para a atividade desportiva “Torneio de Chinquilho”;

•

Apoio à Federação das Coletividades do Concelho de Lisboa através de subsídio
€ 250,00 para a atividade desportiva “Corrida da Liberdade” na modalidade de
Atletismo, realizada no dia 25 de Abril de 2014.

•

Apoio à Academia Musical 1º de Junho de 1893 através de subsídio € 550,00
para transporte e logística relativa à participação em jogo oficial relativo aos
Play-Off-Proliga.

•

Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira através de subsídio € 598,80 de
suporte a materiais consumíveis para o posto médico;

•

Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira através do transporte para
participação em jogo oficial de Futebol nos dias 27 de Abril e 15 de Maio de
2014.

•

Apoio ao Grupo “Os Metralhas da BTT” através do transporte para participação
em prova de BTT no dia 25 de Maio de 2014.

•

Apoio Sporting Clube de Portugal através do transporte para participação em
jogos oficiais de Rugby nos dias 5 e 26 de Abril de 2014.

•

Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira através de subsídio € 1500,00 para o
seu 51º Aniversário;

•

Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira através de subsídio para pagamento
de reforços alimentares de apoio à atividade de Futebol 11 relativos ao mês de
Abril e Maio;

Programação desportiva


Preparação e organização com o Sporting Clube de Portugal, em parceria com as
Coletividades da Freguesia, da atividade desportiva “Torneios da Liberdade”
inserida no 40º aniversário do 25 de Abril, realizada entre 8 de Abril e 1 de Maio de
2014 no Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas Básicas 2,3 e Secundária do Lumiar,
no Pavilhão Municipal da Musgueira, no Complexo Desportivo do Alto do Lumiar e
no rio Tejo (da ponte 25 de Abril à Torre de Belém):
•
•
•
•
•
•
•

Andebol;
Basquetebol;
Boxe;
Futsal;
Futebol 11;
Kickboxing;
Pesca Desportiva (da ponte 25 de Abril à Torre de Belém);

•


Ténis de Mesa.

Preparação e organização, em parceria com as Coletividades da Freguesia, das
atividades desportivas inseridas nas “Festas da Freguesia”, realizadas nos dias 14,
15, 21 e 22 de Junho de 2014 na Quinta das Conchas e Pavilhão Gimnodesportivo
das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andebol;
Basquetebol;
Boxe;
Capoeira;
Cicloturismo;
Desporto Aventura
Futsal;
Ginástica;
Insufláveis;
Jiu-Jitsu
Judo;
Karaté;
Kickboxing;
Malha;
Rugby;
Ténis;
Ténis de Mesa;
Xadrez.



Organização com a Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, com a
Academia do Lumiar e com a Associação de Deficientes das Forças Armadas da
Edição de 2014 da Corrida Luzia Dias, enquadrada nas Festas da Freguesia;



Apoio à Prova de Cicloturismo da Associação de Pescadores da Musgueira Norte,
enquadrada nas Festas da Freguesia;



Apoio à Atividade “Campus Internacional do Lumiar” para 72 rapazes e raparigas
organizado pela Academia Musical 1º de Junho de 1893 de 22 a 28 de Junho
através de apoio logístico, subsídio € 620,00 para transporte e subsídio € 550,00
para inscrição de 3 atletas;

ECONOMIA, PLANEAMENTO e INTERVENÇÃO LOCAL
Licenciamentos

 Preparação do processo de transferência de competências da CML, na segunda
fase da implementação a reforma administrativa;

 Colaboração com a UIT-Norte na apreciação de processos de Licenciamento ou
articulação com a mesma no envio/receção e encaminhamento de Processos
urbanísticos com incidência territorial na Freguesia do Lumiar:


Processo nº 3478/LZ/2014 -Comunicação Prévia (Licenciamento Zero) para
o estabelecimento sito na Alameda das Linhas de Torres, n.º 201B, no
âmbito de uma Ocupação de Via Pública



Processo nº 8457 / CML /14 - autorização de condicionamento temporário
de trânsito na Av. M. Helena Vieira da Silva



Processo nº 2859/LZ/2014 -Comunicação Prévia (Licenciamento Zero) para
o estabelecimento sito na Rua Prof. Veiga Ferreira, 23ª, no âmbito de uma
Ocupação de Via Pública



Processo nº 341 /EDI /2014 - Comunicação Prévia (Licenciamento Zero)
para Rua Particular à Azinhaga da Fonte Velha, Lote 3, no âmbito de uma
Operação Urbanística de Alteração de Interiores



Processo de obras coercivas na Calçada de Carriche, Lote 1.



Acompanhamento do processo de pedido de abertura viária da Rua Mário
Sampaio Ribeiro junto à escola.



Participação e apoio à Associação para a Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (APDSI) na conferência "Licenciamento Zero Desafios para um novo paradigma nos serviços públicos", realizada no dia 23 de
Abril na BOR.



Análise
da
Proposta
Municipal
de
Regulamento
Municipal
de Ocupação de Via Pública com Estaleiros de obras e preparação das medidas
para sua aplicação na Freguesia.

Planeamento


Acompanhamento e avaliação da Proposta Municipal de alteração ao
Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de
Génese Ilegal;



Acompanhamento e apoio à realização na Freguesia do Lumiar do plenário das
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, em parceria com os gabinetes dos vereadores
Manuel Salgado e Paula Marques;



Procedimento de aquisição de serviços de assessoria de planeamento, gestão e
conceção de políticas públicas de desenvolvimento local e comunitário;



Avaliação e acompanhamento da proposta municipal de Modelo de Acalmia de
Tráfego no âmbito do Plano de Acessibilidade Pedonal da Cidade de Lisboa.



Promoção e organização do processo de participação e discussão pública da
proposta de projeto municipal de Acalmia de Tráfego “Zona 30 – Bairro de
Telheiras”, em parceria com a Direção Municipal de Mobilidade e Transportes
da CML, a Associação de Residentes de Telheiras e a Associação Viver Telheiras.
Análise e emissão de parecer técnico sobre a proposta apresentada, bem como
sobre os contributos decorrentes do processo de discussão pública.

Economia, Empreendedorismo e Inovação


Promoção e dinamização dos apoios a título experimental às Associações de
Residentes de Telheiras e Viver Telheiras, para a implementação de medidas de
apoio e dinamização do Comércio Local, no Bairro de Telheiras.



Elaboração da proposta de Orçamento para as pequenas obras de beneficiação
a realizar no Mercado do Lumiar e realização de pequenas beneficiações.



Preparação e contratualização do estágio curricular de 3º ano, de um aluno da
licenciatura de Economia da Universidade Nova de Lisboa;

Intervenção Local


Colaboração com o Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar e com o
Pelouro do Desenvolvimento Social na elaboração da Candidatura do Projeto “+
Perto” ao Programa Municipal BIP/ZIP, para o Bairro da Quinta do Olival.



Dinamização de uma parceria com o Pelouro da Habitação e Desenvolvimento
Local da CML e a Freguesia de Santa Clara, em articulação com o pelouro do
Desenvolvimento Social da JFL para a elaboração de uma candidatura conjunta
ao Programa Progress da Comissão Europeia a ser submetida em Julho, tendo
por território a a Alta de Lisboa (Alta do Lumiar).

COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS



Manutenção das plataformas de comunicação institucionais na Internet:
- Atualização semanal das notícias referentes às atividades da Junta;
- Prossecução da atualização dos dados referentes às instalações geridas pela
Junta, no âmbito da transferência de competências do município de Lisboa
para as juntas de freguesia.



Execução de remodelação das plataformas de comunicação institucionais na
Internet através da aquisição de serviços para remodelação provisória do sítio atual
da Junta, com conclusão prevista para julho:
- Design, layout e programação HTML – PHP – CSS3;
- Instalação/ Configuração e debug no servidor;
- Inclusão de funcionalidades de calendário.



Intervenção na programação de iniciativas da Junta de Freguesia do Lumiar no
quadro das Comemorações do 25 de abril, Maio Cultural e Festas da Freguesia:
- Preparação da programação em coordenação com pelouros da Cultura,
Desenvolvimento Social, Educação e Desporto;
- Conceção e concretização de cinco instalações – “Abra a Porta a Abril”, que
abordam as seguintes temáticas:
- Poder Local Democrático (localização da instalação: Metro do Lumiar)
- Direitos e Liberdades Fundamentais (localização da instalação: Jardim
Mahatma Gandhi)
- Democracia (localização da instalação: Metro de Telheiras)
- Direitos Sociais (localização da instalação: Quinta das Conchas)
- O Caminho Europeu (localização da instalação: Campo Grande)
Coordenação da aquisição de serviços técnicos de apoio logístico para a
produção (montagens, transporte, fornecimento de luz e som, catering,
limpezas, …), atuação de artistas, criação de identidade gráfica da agenda
e das instalações, construção e montagem das instalações.
Promoção e divulgação dos eventos:
- Impressão de agendas da programação geral e de cartazes e flyers
referentes a cada um dos eventos;
- Distribuição do material de divulgação em suporte de papel no
atendimento da Junta, nas vitrinas da Freguesia e pelos parceiros
locais dos eventos e em suporte digital pela lista de contactos dos
parceiros da Freguesia.

Recenseamento e atos eleitorais
Eleições para o Parlamento Europeu

O período em análise foi marcado pela preparação do ato eleitoral para o Parlamento
Europeu, que se realizou no dia 25 de maio. Todos os procedimentos decorreram com
normalidade, tendo sido introduzida uma alteração no local de votação, que foi
transferido da Escola Secundária do Lumiar para a Escola EB 2,3 Prof. Lindley Cintra,
uma vez que esta oferece condições de acessibilidades que não se encontram reunidas
na Escola Secundária. O número de mesas de voto foi reduzido em 2, para 32, matéria
que foi acolhida consensualmente aquando da reunião de organização das mesas. É de
assinalar apenas, que foi necessário recorrer à totalidade da bolsa de agentes
eleitorais e promover, no próprio dia, o preenchimento dos lugares vagos por força de
ausências não comunicada previamente.
Descentralização dos locais de votos

Concluído o processo eleitoral, estão já em curso os primeiros contactos com a
Direção-Geral da Administração Eleitoral com vista à descentralização dos locais de
voto para futuros atos eleitorais, operação que pode agora ser empreendida uma vez
que reabre a possibilidade de recenseamento.

Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia





Eleitores recenseados: 37.840

Licenciamento de canídeos e gatídeos: 79
Certificação de fotocópias: 1

Atestados: total de 741 (até 20 de junho), repartidos da seguinte forma:

RESIDÊNCIA
TRIBUNAL
CENTRO DE SAÚDE
GEBALIS
LICENÇA E USO DE PORTE DE ARMAS
ADOÇÃO
PROVA DE VIDA NACIONAL
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
TRANSPORTE DE
MERCADORIAS/ALFANDEGÁRIOS
UNIÃO DE FACTO
VINDA
VISITA AO RECLUSO
SEF
AGREGADO FAMILIAR/ESCOLARES
BANCÁRIOS
SEGURANÇA SOCIAL
RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA
PROVA DE VIDA/ AGREGADO
INTERNACIONAL
BENEFICIOS SOCIAIS
EMPRESA
ENTIDADE PATRONAL
NOIVAS DE SANTO ANTÓNIO
RESIDIU
TOTAL

Abril

Maio

TOTAL

67
1
0
2
3
1
20
26

Junho
[até dia 20]
24
0
0
0
0
0
6
46

51
1
0
0
1
0
18
8
1
4
6
2
37
26
13
3
30
1

1
3
17
2
68
60
13
4
21
2

0
5
11
1
13
31
15
5
16
1

2
12
34
5
118
117
41
12
67
4

17
4
0
1
0
0
224

10
1
0
2
0
0
324

18
0
0
1
0
0
193

45
5
0
4
0
0
741

[TOTAL 1.º Semestre (até 20 de junho): 1590 atestados]

142
2
0
2
4
1
44
80

Gestão administrativa e financeira




Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €1.513,05
Conclusão do procedimento de adesão ao serviço e-banking, para gestão da
conta bancária da Junta de Freguesia do Lumiar
Contratação de serviço de cartão multibanco em nome da Junta de Freguesia
do Lumiar

Deslocações efetuadas pelo autocarro:


















03/04/2014 – Fundação Gonçalo da Silveira, deslocação ao Mosteiro dos
Jerónimos.
05/04/2014 – Associação SCP Rugby, deslocação à Lousã;
15/04/2014 – CAJIL, deslocação distrito Santarém;
26/04/2014 – Associação SCP Rugby, deslocação a Évora;
27/04/2014 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação à Malveira;
30/04/2014 – UTIL, deslocação ao Quartel da Pontinha;
01/05/2014 – Sporting Clube de Portugal, deslocação a Alcochete;
16/05/2014 – Associação Maense em Portugal, deslocação a Coimbra e ao
Porto;
17/05/2014 – ART, deslocação ao Mosteiro do Lorvão e ao Museu Machado de
Castro;
18/05/2014 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação a Castanheira do
Ribatejo;
21/05/2014 – UTIL, deslocação/passeio pela Freguesia do Lumiar;
22/05/2014 – Inválidos do Comércio, deslocação a Alcochete e ao Seixal;
25/05/2014 – Clube BTT “Os Metralhas”, deslocação a Tábua;
31/05/2014 – Associação Cultural – Vida, Cultura e Arte, deslocação a Setúbal;
31/05/2014 – Deslocação ao Parque Oeste (Picnic Alta);
11/06/2014 – UTIL, deslocação à Assembleia da República;
21/06/2014 – Leões de Portugal, IPSS, deslocação ao Bombarral.

