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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, com exceção de alguns acertos pontuais no período de
agosto. 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:












3 de julho
8 de julho
15 de julho (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
24 de julho
29 de julho
4 de agosto
26 de agosto (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
4 de setembro
9 de setembro
19 de setembro
23 de setembro (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)

Órgãos auxiliares da Freguesia

No período em análise, o Grupo de Trabalho da Toxicodependência da Comissão Social
de Freguesia reuniu nos dias 24 de julho e 25 de setembro.
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Reuniões de trabalho e representações externas
Associação Viver Telheiras (preparação da semana da
mobilidade)
Direção Municipal Mobilidade e Transportes
CLIP
Administração Condomínio Praça Central
CML- Habitação e Desenvolvimento Local
Grupo Segurança (Grupo Comunitário Alta de Lisboa)
Associação Viver Telheiras
Direção Municipal Mobilidade e Transportes
CML- Habitação e Desenvolvimento Local
ART / Viver Telheiras
Câmara Municipal de Lisboa (Gabinete de Desporto apresentação Olisipiadas 2015)
Administração Condomínio Praça Central
ART / Viver Telheiras (Comércio de Telheiras)
SOS Animal
Aniversário AMBCV
CAJIL
CÁRITAS (Projeto Amigo)
CML- Habitação e Desenvolvimento Local
ARAL
Aventura Social
CAJIL
Casa do Minho
IEFP
Associação Viver Telheiras
Associação Viver Telheiras (preparação da semana da
mobilidade)
Paróquia de São João Baptista do Lumiar (início funções Padre
João Caniço)
Abertura Ano Letivo Escola Básica Quinta dos Frades
Gabinete BIP/ZIP da CML
Vereador Jorge Máximo
Viver Telheiras
Instituições de apoio a idosos do Lumiar
CLIP
Abertura Ano Letivo Colégio Planalto
Colégio Doroteias / PSP / Vereador Carlos Castro
ART / Viver Telheiras (Comércio de Telheiras)

2 de julho

4 de julho
7 de julho
7 de julho
8 de julho
9 de julho
10 de julho
4 de julho
11 de julho
14 de julho
17 de julho

17 de julho
16 de julho
18 de julho

21 de julho
21 de julho
28 de julho
28 de julho
31 de julho
25 de agosto
27 de agosto
28 de agosto

7 de setembro

11 de setembro
11 de setembro
15 de setembro
15 de setembro
17 de setembro
19 de setembro
19 de setembro
22 de setembro
22 de setembro
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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:


17 de julho – CLIP



18 de setembro – Centro Social da Musgueira

A Junta de Freguesia participou ainda na organização da Sessão Pública do GCAL, no
dia 2 de julho, no Jardim de Inverno da sede da EMEL, tendo ainda acolhido a reunião
do Grupo de Trabalho de Segurança, no dia 9 de julho.

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:
•

2 de julho – Centro Comunitário de Telheiras (preparação Semana da
Mobilidade)

•

10 de julho – Escola Técnica Psicossocial de Lisboa

•

28 de agosto – Centro Comunitário de Telheiras (preparação Semana da
Mobilidade)
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Representação e relações institucionais
Assembleia Municipal de Lisboa

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











1 de julho
8 de julho
15 de julho
22 de julho
24 de julho
29 de julho
9 de setembro
16 de setembro
23 de setembro
30 de setembro

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 sobre
toponímia e à revisão da respetiva postura municipal enquadradora, a proposta
relativa à envolvente das futuras instalações do Colégio Mira-Rio em Telheiras (no
Convento de Nossa Senhora das Portas do Céu), a proposta de permuta de terrenos
que determinará a instalação da sede da Liga Portuguesa de Bombeiros no Lumiar, na
Quinta de São Sebastião (Paço do Lumiar) e a proposta relativa à constituição de
direito de superfície em benefício do Colégio Manuel Bernardes para edificação de
equipamentos desportivos.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
3.º trimestre, tendo prosseguido os contactos com o município com vista a
operacionalização das transferências de competências realizadas a 10 de março, nos
termos que se descrevem infra. No período em análise foi concluída a segunda fase de
transição de pessoal de suporte para as Freguesia e começou a ser preparado o
processo de transferência das competências em matéria de licenciamento.
Transferência de obrigações contratuais

Prosseguiu a identificação de obrigações contratuais a transferir e a correção de lapsos
detetados no procedimento até aqui. Paralelamente, foi dado início ao levantamento
de relações contratuais que podem ser objeto de renegociação ou de enquadramento
em prestações de serviços para mais do que um equipamento ou área de intervenção,
de forma a permitir realizar economias de escala e racionalização de recursos.
Recursos Humanos

O mês de setembro marcou o final da segunda fase de transferência de pessoal da
CML para as Juntas de Freguesia, que acabou por traduzir apenas a passagem do
pessoal que se voluntariou para a transferência e que foi aceite pelas Freguesias.

Após a realização de entrevistas de seleção com os funcionários que se inscreveram na
bolsa de voluntários e mantiveram essa opção de transferência, foram selecionados 3
funcionários do município para iniciar funções na Freguesia do Lumiar (dois assistentes
técnicos e uma técnica superior), tendo a sua integração formal no mapa de pessoal
ocorrido no dia 15 de setembro, após aprovação da lista nominativa final em reunião
da Câmara Municipal de Lisboa.
Consequentemente, a referida transferência de pessoal não permite ainda satisfazer
todas as necessidades identificadas pela Freguesia do Lumiar para dar resposta às
novas competências, pelo que se abrirá uma nova fase de avaliação e adaptação das
necessidades de pessoal e a procura de soluções, privilegiando em primeira linha o
quadro da mobilidade, a partir da CML ou de outras entidades públicas.
Em 8 de julho foi assinado o protocolo entre a Junta de Freguesia do Lumiar e os
Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, assegurando a todos os funcionários
da Junta o acesso aos serviços prestados por aquela entidade.
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Articulação com Freguesias vizinhas

Foram regularizados os casos de falta de cobertura de manutenção de espaços verdes
decorrentes ou de transferências parciais de contratos com o município (Alameda
Roentgen) ou de alterações de limites da Freguesia (envolvente da Calçada de
Carriche).
Foi concluída a articulação com a Freguesia de Carnide com vista a transferência da
Componente de Apoio à Família da EB1 de São Vicente (Telheiras), que se
operacionalizou com o arranque do novo 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 mudança da sede depende, contudo, do processo de transferência da
Divisão de Mercados e Feiras que, devido ao processo em curso de reorganização
orgânica da CML, não foi ainda possível concretizar. Estima-se a conclusão da operação
até ao final do ano civil.
Quanto ao processo de identificação de espaços em Telheiras para localização de um
polo da Junta de Freguesia, bem como o diagnóstico de instalações da GEBALIS ou
municipais suscetíveis de cedência para a realização de projetos, por seu turno, ainda
se encontram em análise com o Município.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados 133 atendimentos sociais, 6 visitas domiciliárias,
e uma 1 prova de vida.
Estágio curricular

Encontra-se em preparação para arranque o novo lote de estágios curriculares de
alunos 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 17 sacos.
Novos serviços


Arrancou em 1 de julho de 2014 o novo serviço de transporte solidário LUMIAR
TransPORTA, com duas carrinhas de 8 lugares, assegurando 2 rotas de 2.ª a 6.ª
feira, entre as 9h00 e as 17h30, para zonas com carência de serviço da rede
pública de transportes e existência de número significativo de população idosa
e com mobilidade reduzida. O principal objetivo deste serviço reconfigurado
assenta na melhoria da acessibilidade das pessoas com dificuldades de
mobilidade à rede de serviços da freguesia, bem como contribuir para a
diminuição do isolamento, solidão e perceção de insegurança.
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ROTA 1: Alto do Lumiar – Bº Cruz Vermelha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Largo República da Turquia
Estrada da Torre
Av. Carlos Paredes
R. Pedro Queirós Pereira
R. Mª José da Guia
R. Maria Margarida
R. Maria do Carmo Torres
R. Maria Alice

ROTA 2: Paço do Lumiar – Qta do Olival
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Largo República da Turquia
Largo S. João Baptista
Estrada do Paço do Lumiar
R. Prof. Fernando Melo Moser
Largo Padre Augusto Gomes Pinheiro
Azinhaga da Fonte Velha
Bairro da Quinta do Olival

Arrancou também em 25 de setembro de 2014 o novo serviço de atendimento
jurídico gratuito, nas instalações da Junta de Freguesia do Lumiar. O serviço
passar a estar disponível às quintas-feiras, a partir das 16H00, na sede da Junta,
e mediante marcação prévia.

Eventos e atividades realizados


02/07/2014: organização e participação, na VII Sessão Pública do Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa, realizada no Jardim de Inverno da Quinta dos
Lilases, sob o tema: Empregabilidade, olhares e experiências;



09/07/2014: TORNEIO INTERINSTITUCIONAL DE BOCCIA, nos Inválidos do
Comércio, com a participação dos idosos do CAJIL, CCPL e IC;



14 a 18/07/2014: MANHÃS DE PRAIA INTERINSTITUCIONAIS, na praia do
Tamariz;



23/07/2014: PROGRAMA À TARDE NA CIDADE. Visita guiada á Basílica da
Estrela e ao Jardim da Estrela;
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26/07/2014: PASSEIO SENIOR À BATALHA E NAZARÉ;



26/07/14 a 02/07/14: CAMPO DE FÉRIAS DE VILA NOVA DO CEIRA, UPAJE, para
45 jovens acompanhados pelo Serviço Social e no Centro de Artes e Formação
do Bª Cruz Vermelha;



28/07/14, 25/08/14 e 29/08/14: CAMPANHAS DE COLHEITA DE SANGUE, NA
SEDE DA JFL, ENTRE AS 16H E AS 21H, PROMOVIDA PELA FEPODABES;



27/07/2014: PROGRAMA À TARDE NA CIDADE. VISITAS GUIADAS À SÉ DE
LISBOA, IGREJA DE STO ANTÓNIO E CASTELO DE S.JORGE;



30/08/2014: PASSEIO SENIOR À LOURINHÃ, BOMBARRAL, CALDAS DA RAINHA E
FOZ DO ARELHO;



01 A 05/09/2014: PROGRAMA PRAIA CAMPO SÉNIOR, envolvendo 150 idosos
da freguesia;



18/09/2014: WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO DE CARRINHOS SOLARES, com as
crianças e jovens do CAF, Mediateca e Espaço Mundo. Atividade de arranque
do Projeto BZ Altamente, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade;



20/09/2014: CORRIDA DE CARRINHOS SOLARES, com as crianças e jovens do
CAF, Mediateca e Espaço Mundo. Atividade de arranque do Projeto BZ
Altamente, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade;





21/09 /2014: PASSEIO SENIOR A COIMBRA E CONÍMBRIGA;



27/09/2014 E 28/09/2014: Realização de performance de rua, O meu filho
Manuel, pelo Grupo de Teatro Joana, na Quinta das Conchas;



29/09/2014: APROVAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE 1 BOLSA DE ESTUDO JFL PARA
LICENCIATURA, promovida pelos Leões de Portugal;

26/09/2014: PROGRAMA À TARDE NA CIDADE. VISITA GUIADA À ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA, PALÁCIO DE S. BENTO;
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Programa BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária):

Conforme relatado na informação escrita relativa ao trimestre anterior, 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.
Concluída a fase de apresentação das candidaturas (num total de 146 candidaturas
apresentadas), foram selecionadas 39, tendo sido aprovados 3 dos 4 projetos
promovidos pela Junta de Freguesia do Lumiar, com um valor de apoio global da CML
de 117 mil euros. Na edição deste ano, a Junta de Freguesia do Lumiar foi a entidade
pública com maior número de projetos aprovados:
-

ALTAMENTE | Bº da Cruz Vermelha
Promotor: JFL
Parceiros: Centro Social da Musgueira, Espaço Mundo e Conversas da Rua
Qualificado em 9.º lugar
Valor do investimento da CML: 50.000€

-

ESTAR MAIS PERTO | Quinta do Olival
Promotor: JFL
Parceiros: Ass. Proprietários da Qta do Olival e Clube de Ténis do Paço do Lumiar
Qualificado em 24.º lugar
Valor do investimento da CML: 50.000 €

-

PAÇO DA ROUPA BRANCA | Paço do Lumiar
Promotor: JFL
Parceiros: Viver Telheiras e Banco do Tempo do Lumiar
Qualificado em 30.º lugar
Valor do investimento da CML:17.000€

Foi também aprovado o projeto URBAN MARKET | Alta de Lisboa Centro, promovido
pela ARAL, AVAAL e CLIP, no qual a Junta de Freguesia do Lumiar e a UNIAUDAX são
parceiros.
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Na sequência dos resultados referidos, teve lugar, a 30 de julho e 20014, a cerimónia
de assinatura dos protocolos BIP/ZIP com a CML, permitindo dar início à sua execução
logo a partir do mês de julho:


14/07/2014, 25/07/214, 28/07/14, 08/09/2014, 10/09/14 e 15/09/14:
Reuniões de trabalho, entre as instituições do consórcio do BIP-ZIP Altamente,
a desenvolver no Bº Cruz Vermelha;



11/09/2014: Primeiras reuniões de execução dos 3 projetos BIP-ZIP 2014, na
CML;



17/09/14: Reunião de trabalho, entre as instituições do consórcio do BIP-ZIP
Paço da roupa branca, a desenvolver no Paço do Lumiar.



24/09/2014: Visita conjunta do consórcio do BIP-ZIP Paço da roupa branca, ao
Lavadouro Público da JFL;

Participação em reuniões e grupos de trabalho


07/07/2014, REUNIÃO DE TRABALHO NO CLIP;



08/07/2014, 17/07/14 e 28/07/14: Reuniões de trabalho, visando preparação
de candidatura PROGRESS;



17/07/2014, E 18/09/2014: FORUNS DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA DE
LISBOA, no CLIP e Centro Social da Musgueira respetivamente;



21/07/2014 E 22/07/14: REUNIÃO DE TRABALHO DE PREPARAÇÃO DO CAMPO
DE FÉRIAS DE VILA NOVA DO CEIRA, da UPAJE, com equipa técnica e monitores;



21/07/2014: REUNIÃO COM O CAJIL, NA JFL;



21/07/2014: REUNIÃO DE TRABALHO COM PROJETO AMIGO DA CÁRITAS, NA
JFL;



24/07/2014 e 25/09/2014: REUNIÕES DO GRUPO DA TOXICODEPENDÊNCIA DA
COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DO LUMIAR, NA JUNTA DE FREGUESIA DO
LUMIAR;
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25/08/2014: Realizadas diligências junto do Delegado Regional do IEFP, para
concretização de balcão de apresentação quinzenal de desempregados na JFL;



28/07/2014: Reunião de apresentação da Associação Aventura Social, na JFL;



31/07/2014: REUNIÃO COM O CAJIL, NA JFL;



29/08/2014: REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA ATIVIDADE PRAIA-CAMPO SÉNIOR,
COM OS 150 IDOSOS PARTICIPANTES, NA JFL;



17/09/2014: REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE IDOSOS DA FREGUESIA,
visando planeamento de atividades conjuntas no último trimestre do ano;

HABITAÇÃO



Foram realizadas diligências junto da Vereadora para a Habitação, para
concretização de loja camarária, no Alto do Lumiar, visando concretizar o
Balcão de Habitação. A Junta de Freguesia encontra-se a acompanhar o
processo de inventário de espaços não habitacionais no território disponíveis
para implementação de projetos de desenvolvimento social.



28/08/2014: Acompanhamento de reunião de renegociação de renda, na sede
da GEBALIS;
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Universidade da Terceira Idade do Lumiar
Arranque do ano letivo

Após a divulgação da oferta formativa para o primeiro semestre do ano letivo de
2014/2015, a 1 de setembro, e da realização do processo de inscrições, a partir de 15
de setembro, o novo ano letivo da UTIL arrancou no dia 22 de setembro.
Oferta formativa

O quadro essencial da oferta formativa da UTIL manteve-se no novo ano letivo, com a
introdução de algumas novas disciplinas, a substituição de temáticas de alguns dos
docentes e o alargamento de níveis na oferta de alguns cursos de línguas e de
informática. O elenco global de disciplinas disponível de momento é o seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Línguas
Inglês Nivel I
Inglês Nivel II
Inglês Avançado
Francês Nível I
Francês Nível II
Espanhol – Nível I
Espanhol – Nível II
Alemão Nível I
Alemão Nível II

Informática e Ciências Exatas
10. Excel & Powerpoint – Nível I
11. Excel & Powerpoint – Nível II
12. Word
13. Internet
14. Facebook & Blogspot
15. Matemática – Nível I
16. Matemática – Nível II
Saúde e bem-estar
17. Psicologia
18. Gerontologia e Desenvolvimento Pessoal
Ciências Sociais
19. A Economia Portuguesa
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20. A Sociedade – Sinais dos Tempos
21. Temas Económicos
22. Filosofia
História e Cultura
23. Oriente: Quadros Históricos e Culturais
24. Lisboa Simbólica e sua História
25. História, Cultura Geral e Cinema
26. História da Música
27. História do Brasil
28. História das Civilizações Pré-Clássicas
29. História Constitucional Portuguesa
Direito
30. Direito
31. A Constituição de 1976
Criatividade, artes e ofícios
32. Pintura
33. Bordados Tradicionais
34. Costura
35. Coro
Desporto e Atividade Física
36. Chi Kung Terapêutico
37. Ginástica
38. Yoga
Jogos
39. Bridge
40. Xadrez
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LIMPEZA E HIGIENE URBANA
Enquadramento e linhas gerais de ação

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. Após a
conclusão do essencial das operações de transferência da competência para a Junta de
Freguesia no segundo trimestre, a passagem ao terceiro trimestre foi marcada pela
definição renovada de algumas práticas e circuitos, acompanhada de um processo de
avaliação contínua e de recolha de indicadores estatísticos.
Com vista ao desempenho da sua missão, o pelouro da Higiene Urbana subordinou a
ação do posto de limpeza à prática de dois princípios, de prevenção e de controlo da
manutenção, tendo realizado mais de setecentas ações no período em análise.


A política de prevenção focou a sua intervenção, em grande medida, na
dimensão sazonal de limpeza e desentupimento de sarjetas, o que revelou
efeitos particularmente benéficos nas recentes chuvas torrenciais de setembro,
não se tendo verificado, na Freguesia, inundações decorrentes do entupimento
das vias de escoamento, mesmo nos locais onde a concentração de águas
tende a provocar o referido efeito.
Foi determinada a realização, desde o início de setembro, de ações de
desentupimento de sarjetas pelo autotanque ao serviço da Junta de Freguesia
em todo território, num toral de 19 operações. Sublinhe-se que se tratou da
primeira ação sistemática deste tipo, em anos.
Foi igualmente determinado que, a partir do início do mês de setembro fosse
intervencionada outra área crítica da Freguesia do Lumiar, tendo sido
realizadas quatro intervenções “gerais” na Vala da Calçada de Carriche, a fim de
se garantir o bom escoamento das águas.
Paralelamente, com vista ao arranque do ano letivo, foi ainda determinada a
higienização dos espaços de todas as escolas sitas na freguesia. As 26 ações de
desmatação e deservagem realizadas permitiram que a sua abertura
decorresse em ambiente adequado, no que às competências desta Junta
respeita.
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No que respeita ao controlo da manutenção foi acentuadamente reforçada a
monitorização da qualidade do serviço que se tem refletido numa visível e
gradual melhoria do estado da higiene urbana nos espaços públicos. As grandes
instituições sediadas no Lumiar foram objeto de intervenções específicas,
adequadas à concentração de pessoas que desencadeiam. Destaca-se a este
título os espaços confinantes do Instituto Ricardo Jorge e do Estádio Alvalade
XXI (em particular nos dias de jogos), que foram objeto de intervenções
especiais repetidas, visando a conservação e salubridade do espaço público.
O controlo das ações de higiene urbana em todas as áreas da Freguesia, foi
objeto de acompanhamento permanente pelo Executivo, tendo mobilizado e
articulado a quase totalidade dos pelouros atenta a transversalidade das
intervenções. Foram também integradas zonas negligenciadas nos circuitos e
incluídas zonas que, devido a dúvidas de competência, se encontravam sem
tratamento adequado (sendo o caso mais emblemático o da varredura e
recolha de papeleiras da Praça Central de Telheiras).
Importa ainda, e em particular, sublinhar o empenho e brio profissional de todo
o pessoal envolvido na concretização das ações que lhe estão cometidas, no
terreno ou nas tarefas administrativas de suporte, em que se verificou uma
dedicação à missão de serviço público de todos, sem discriminação ou distinção
entre o pessoal já em serviço na Junta de Freguesia do Lumiar e os recémchegados trabalhadores provenientes da Câmara Municipal de Lisboa.

Avaliação de qualidade

Prosseguiu o trabalho de preparação das tarefas de diagnóstico com vista à
certificação de qualidade, no quadro do consórcio que envolve também as Freguesias
de Alvalade, Olivais e São Domingos de Benfica, nos termos descritos na informação
escrita anterior, tendo a empresa Megaqualidade iniciado trabalho de levantamento
do terreno e preparado as ações que se seguirão, nos próximos meses, de forma a
assegurar a certificação no final de 2014.
Recursos humanos

No quadro de um pedido de exercício de funções na Junta de Freguesia do Lumiar
formulado por 3 trabalhadores da área da higiene urbana ao serviço da Freguesia de
Santa Clara, foi autorizada a sua transferência em regime de mobilidade pelas duas
autarquias, tendo os funcionários iniciado o exercício das suas funções no posto de
limpeza do Lumiar no mês de setembro.
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Viaturas e equipamentos

Mantém-se a partilha de alguns equipamentos com as Freguesias de Alvalade e Santa
Clara (autotanque, carro elétrico), mantendo-se a intenção de, a médio prazo, a
proceder à gradual autonomização do Lumiar através de aquisição de viaturas próprias
para reforço da eficiência e capacidade de resposta da Freguesia.

Com vista a reforçar a capacidade de resposta operacional pelo posto de limpeza, a
Junta de Freguesia decidiu proceder à aquisição de nova carrinha de caixa aberta,
conforme referido na informação escrita anterior, cujo procedimento de contratação
se encontra praticamente concluído. Através deste reforço de meios, torna-se possível
agilizar a colocação de pessoal nos territórios onde vão exercer os seus circuitos, dar
apoio a mais do que uma operação de limpeza em simultâneo e não prejudicar
operações de recolha pontual de lixo acumulado nos arruamentos da freguesia.

Paralelamente, com vista a renovar o material existente no posto e a dar condições
adicionais de segurança e conforto ao pessoal em serviço na área da higiene urbana,
foi desencadeado o procedimento de aquisição de fardamento, em particular de
material impermeabilizado para o período pluvioso que se avizinha.
Finalmente, está concluída a reparação de todas as viaturas e equipamentos de
limpeza que se encontravam ainda nas oficinas da CML, dispondo agora o posto de
limpeza de todo o material inicialmente estimado como necessário ao desempenho
das suas funções.
Recolha de resíduos

As competências relativas à recolha de resíduos urbanos mantiveram-se, conforme
referido em informações anteriores, 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.
Conforme referido anteriormente, um efeito colateral desta nova realidade acabou
por sentir-se na esfera dos serviços 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.
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Assim sendo, após meses iniciais de dificuldade de adaptação e de aumento relevante
de queixas quanto à recolha – com especial incidência em problemas de conclusão de
alguns circuitos de recolha e de irregularidade nos dias de recolha seletiva, situação
agravada pela ocorrência de alguns períodos de greve e pelo período de maior
exigência colocado pelas festas da cidade – foi já desencadeado pela CML e autorizada
pela Assembleia Municipal a admissão de pessoal para as tarefas carecidas de reforço
de recursos humanos, e que já contribuiu para uma redução muito substancial das
queixas dirigidas aos serviços municipais, realidade essa que a Freguesia tem também
monitorizado.
Dados estatísticas

Com vista a reforçar o controlo de qualidade e a assegurar o acompanhamento da
gestão e a melhoria dos indicadores de higiene urbana, a Junta de Freguesia lançou um
modelo de controlo estatístico das intervenções realizadas a partir do Centro de
Higiene Urbana do Lumiar, cujos resultados do trimestre em análise são identificados
de seguida.
As tarefas periódicas assinaladas (que não incluem intervenções adicionais de reforço
de qualidade da higiene urbana) traduzem-se no seguinte:


VARREDURA - Ações de varredura manual



CARRINHA – Intervenções de distribuição de pessoal, recolha de todo o tipo










LAVAGEM – Lavagens manuais de arruamentos

de lixo na via pública (por vezes com reforço de cooperação com a CML),
auxílio a deservagem e lavagem

VARREDOURA- Intervenções com equipamento mecânico

MOTO-CÃO – Giros semanais de utilização do equipamento de limpeza de
dejetos caninos

AUTOTANQUE – Procedimentos de lavagem com recurso a autotanque

GERAIS – Ações de auxílio a deservagem/desmatação e remoção de
quantidades maiores de lixo

DESERVAGEM/DESMATAÇÃO – Intervenção nos passeios com equipamento
próprio

SPORTING – Intervenção de limpeza após jogos em casa do SCP
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JULHO 2014
300
250
200
150
100
50
0

TIPO DE AÇÃO
Varredura
Carrinha
Lavagem
Moto-cão
Autotanque
Gerais
Deservagem/Desmatação
Total

N.º AÇÕES

86
124
7
28
4
8
14
271

Distribuição geográfica
Zona
N.º ações
Lumiar
137
Telheiras
151
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AGOSTO 2014
250
200
150
100
50
0

TIPO DE AÇÃO
Varredura
Carrinha
Lavagem
Varredoura
Moto-cão
Autotanque
Gerais
Deservagem/Desmatação
Sporting
TOTAL

Zona
Lumiar
Telheiras

Nº AÇÕES

58
94
3
19
28
4
1
8
2
217

Distribuição geográfica
N.º ações
103
114

21

SETEMBRO 2014*
350
300
250
200
150
100
50
0

*Até 20 de setembro
TIPO DE AÇÃO
Varredura
Carrinha
Lavagem
Varredoura
Moto-cão
Autotanque
Gerais
Deservagem/Desmatação
Sporting
TOTAL

N.º AÇÕES

79
114
26
6
28
19
4
26
3
305

Distribuição geográfica
Zona
N.º ações
Lumiar
154
Telheiras
151

22

Gestão de espaços verdes

ESPAÇOS VERDES



Prosseguiu e encontra-se já em fase de conclusão a avaliação da transferência
de competências para a esfera da Freguesia, com cruzamento adicional de
dados com a CML de forma a permitir proceder ao lançamento dos concursos
de manutenção da totalidade dos espaços;



Prossegue a avaliação de necessidades de recursos humanos na área dos
espaços verdes, com vista ao reforço do quadro de pessoal nas modalidades de
mobilidade ou outra, agora finda a segunda fase de transição de pessoal da
CML;



Encontra-se em fase de conclusão a definição do enquadramento jurídico para
solucionar as necessidades de manutenção da Praça Central de Telheiras, tendo
sido realizadas visitas técnicas ao local para levantamento de necessidades
urgentes para além da regularização das fontes e lagos, operação já concluída
no trimestre em análise;



No quadro da reforma administrativa e da transição de competências sobre
espaços verdes da esfera do Município para a Freguesia, foi necessário
proceder à regularização de um conjunto de lotes de espaços verdes cujo
processo de transferência conheceu maiores dificuldades ou um calendário
distinto de execução. Incluem-se nesta situação os casos decorrentes de
alterações de limites da Freguesia (Calçada de Carriche), da separação de zonas
de intervenção unas por duas freguesias (Alameda Roentgen), de passagem de
espaços verdes geridos pela GEBALIS e de zonas expectantes da
responsabilidade da Junta. Iniciou-se também o processo de regularização da
Praça Central de Telheiras, através de uma intervenção de composição inicial e
de limpeza das fontes, e do arranque da manutenção dos espaços verdes.
Assim, é possível identificar:


Contratação da manutenção e conservação dos espaços ajardinados dos
Bairros PER 1, 2, 3 (Bairro da Cruz Vermelha) e PER 9 (Avenida Carlos
Paredes), Rua Prof. Fernando Melo Mozer (Paço do Lumiar) e Rua Pedro
Queirós Pereira, durante o prazo de 6 meses (Julho a Dezembro), pelo valor
total de € 8.720,33;
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Contratação da manutenção e conservação dos espaços ajardinados dos
Bairros PER 8 (Rua Eduardo Covas), durante o prazo de 6 meses (Julho a
Dezembro), pelo valor total de € 8.720,33;



Contratação da manutenção e conservação dos espaços verdes da Alameda
Roentgen (zona Lumiar), durante o prazo de 6 meses (Julho a Dezembro),
pelo valor total de € 9.693,78;



Contratação da manutenção e conservação dos espaços verdes da Calçada
de Carriche, Rua José Pinto Correia e Rua Actor Epifânio, durante o prazo de
5 meses (Agosto a Dezembro), pelo valor € 3.195,00.



Contração da manutenção de áreas expectantes que transitaram para a
Junta ao abrigo da Reorganização Administrativa – 4C – Rua André de
Gouveia, traseiras do lote 1688, Rua Eduardo Covas Rua Maria Albertina,
Rua Pedro Queirós Pereira/Rua Helena Vaz da Silva e Rua Vítor Cunha Rego,
durante o prazo de 6 meses (Julho a Dezembro), pelo valor de € 3.321,00;



Contratação da manutenção e conservação dos espaços ajardinados da
Praça Central de Telheiras, durante o prazo de 6 meses (Julho a Dezembro),
durante o prazo de 6 meses (Julho a Dezembro), pelo valor de € 4.391,10;



Controlo de vegetação, poda de arbustos e limpeza dos lagos da Praça
Central de Telheiras, pelo valor de € 2.049,14;

Poda de arvoredo

Paralelamente, foi desencadeado um procedimento de poda urgente de diversas
árvores na Freguesia que colocavam às construções envolventes devido ao seu porte
excessivo e ao atraso, nalguns casos de alguns anos, em relação à data inicialmente
prevista pelos serviços da CML para proceder à operação. O processo de poda regular,
no quadro do período mais adequado para o efeito que decorre de Outubro a Abril,
está já em vias de preparação, de forma a cobrir as demais necessidades noutras
árvores e concluir a poda do arvoredo que apenas teve manutenção de emergência.
A contratação de poda abrangeu cerca de 500 árvores, em diversas artérias da
Freguesia, pelo valor global de € 57.682,67.
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ESPAÇO PÚBLICO
REDE VIÁRIA

• Substituição de espelho parabólico na Rua Prof. Manuel Valadares, pelo valor de
€ 129,15;

• Pintura de símbolo de cidadão deficiente no piso, frente ao n.º 23 da Rua Prof.
Francisco Gentil;

• Pintura de passagens de peões na Freguesia, com incidência inicial junto aos
estabelecimentos de ensino públicos e privados, pelo valor de € 28.316,48.
• Diligenciado 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 Direita;
Rua Dr. Henrique Martins Gomes;
Rua Amarelhe;
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 Prado Coelho.

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO

• Reparação de passeio nas escadarias de acesso à Rua Prof. Simões Raposo, pelo
valor de € 1.696,17;
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• Reparação de lancil e passeio na Rua Agostinho Neto, junto ao n.º 31, pelo
valor de € 1.214,14;
• Reparação de abatimento em passeio na Rua Helena Vaz da Silva;
• Reparação de aro que envolve a caixa de rega da EPAL, na Rua Prof. Mário
Chicó, pelo valor de € 153,75;
• Reparação de passeio na Rua Manuel da Silva;
• Reparação de muro que derrocou junto a vala de águas pluviais, na Calçada de
Carriche, no valor de € 1.544,88;
• Reparação de passeio na Rua Embaixador Martins Janeira, pelo valor de €
3.222,60;
• 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, pelo valor de € 14.760,00;
• Colocação de 13 pilaretes na Rua Prof. Duarte Vidal, pelo valor de € 279,83.
• Deslocação de placa toponímica que se encontrava mal localizada na Rua da
Castiça, pelo valor de € 116,85;

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:
- Rua Professor Hernâni Cidade;
- Parque Europa;

- Rua Francine Benoit;

- Pátio José Fernandes;

- Jardim de Telheiras, junto ao Metro;

- Rua Professor Fernando de Mello Moser;
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- Rua Professor Orlando Ribeiro;

- Rua Rainha D. Luída de Gusmão;

- Praça Central, jardim que vai dar à Igreja de Telheiras, sempre ligados;
- Rua Manuel Viegas Guerreiro.

•

Foi igualmente solicitada, ao mesmo serviço municipal, a reparação de candeeiros
e colocação de globos e material afim nos seguintes arruamentos:
- Rua Professor Salazar de Sousa, frente ao nº 22: candeeiro derrubado;

- Rua Rainha D. Luísa de Gusmão, frente aos correios: colocação de globo e
globo partido;

- Jardim dos Ulmeiros: foi solicitada à Divisão de Iluminação Pública informação
sobre a possível colocação de iluminação neste Jardim tendo sido comunicado
pela CML que “o Jardim da Azinhaga dos Ulmeiros constitui um espaço de
utilização privada e, como tal a iluminação não poderá ser ligada à rede de
iluminação pública”. Na sequência da resposta, a Junta irá analisar a
possibilidade de mediação entre as partes envolvidas para definir uma solução
que permita a iluminação e a fruição do espaço pelo público;
- Azinhaga Entre Muros: fio elétrico cortado que se encontrava em carga e
numa zona de passagem de transeuntes (a EDP deslocou-se ao local e resolveu
a situação);

- Calçada de Carriche: candeeiro tombado após acidente automóvel, tendo sido
solicitada a sua reparação.


Foi ainda lançado o procedimento para serviços decorativos Natalícios, pelo
valor máximo de € 20.000,00.
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EDUCAÇÃO
Coordenação


Reuniões com as direções dos Agrupamentos Escolares e Associações de Pais para



Colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia nas diversas

uma correta preparação e articulação no início do novo ano letivo;

solicitações logísticas, com disponibilização de apoio nos seus projetos
pedagógicos, nomeadamente através de:

o Apoio às Escolas da Freguesia no sentido de divulgar os seus projetos
pedagógicos;

o Disponibilização de apoio aos Jardins-de-infância e Escolas Básicas para a
gestão dos tempos livres com atividades extracurriculares;

o Apoio às Direções dos Agrupamentos de Escolas nas iniciativas que

promovam a segurança dos alunos, garantindo uma efetiva ligação
institucional com as respetivas autoridades;

o Apoio aos alunos com situações problemáticas ou carência económica,
sendo esse mesmo acompanhamento efetuado sempre em sintonia com a
Direção do Agrupamento, a Componente de Apoio à Família e o Serviço
Social da Junta;


Participação nas reuniões com os diversos Estabelecimentos Escolares, Associações



Presença nas reuniões de apresentação com os Encarregados de Educação dando a

de Pais e Conselhos Gerais dos Agrupamentos Escolares da Freguesia;

conhecer as atividades a implementar e desenvolver durante o ano letivo;
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Visitas e reuniões a todos os diversos Estabelecimentos Escolares da Freguesia com

o objetivo de assegurar o levantamento das necessidades dos mesmos e preparar
um plano para a resolução dessas mesmas necessidades / problemas detetados
para o ano letivo em arranque;



Reforço da articulação da Biblioteca Maria Keil com as Escolas do Alto do Lumiar e



Articulação com as entidades privadas que são responsáveis pelas Atividades

com o Centro de Artes e Formação;

Extracurriculares e Componente de Apoio à Família nas Escolas da Freguesia,
nomeadamente através de reuniões realizadas com a “Educar a Sorrir”;

Recursos humanos

No quadro da reforma administrativa da cidade e da inauguração de novo
equipamento escolar na Freguesia de Carnide, que determinou a redistribuição dos
alunos provenientes daquela Freguesia e que frequentavam a Escola Básica de São
Vicente, em Telheiras, terminou também o regime excecional de gestão da
Componente de Apoio à Família daquele estabelecimento pela Junta de Carnide,
passando o Lumiar a assegurar essa tarefa, no quadro do protocolo firmado com a
CML.
Assim sendo, passa a Junta de Freguesia do Lumiar a assumir a responsabilidade por
dois CAF, tendo sido necessário proceder a uma reorganização administrativa e de
recursos humanos para dar resposta à nova missão da Junta. Assim sendo, teve desde
logo lugar a nomeação dos novos Coordenadores para o CAF da Quinta dos Frades e
para o CAF de São Vicente (serviço criado de raiz depois da saída do pessoal e
equipamento afetos à Junta de Freguesia de Carnide).
Como resultado das novas competências assumidas pela Junta de Freguesia, é, pois,
fundamental e premente elaborar e desenvolver um plano de recrutamento adequado
às novas necessidades e responsabilidades. Assim, neste contexto numa 1ª fase
procedeu-se ao recrutamento de novos colaboradores com recurso a contrato de
prestação de serviços para as funções de monitor nos dois CAF.
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Paralelamente, de forma a respeitar os rácios previstos para as funções de auxiliar de
ação educativa, nos termos do acordado pela CML, teve lugar a contratação de quatro
(4) Assistentes Operacionais para os Jardins-de-infância da Freguesia proporcionando
no início do ano letivo (a 15 de setembro) um (1) Assistente Operacional por sala.

Posteriormente, identificada a realidade no que se refere ao número de crianças com
necessidades educativas especiais, nomeadamente no Jardim-de-infância de Telheiras

e em São Vicente, foi efetuada a colocação de mais dois (2) Assistentes Operacionais
para reforço dos recursos humanos já existentes.

Foi também realizada a aquisição de novas batas para os Assistentes Operacionais,
reforçando as condições materiais de desempenho de funções.

Gestão de infraestruturas dos estabelecimentos

No quadro das suas competências de gestão das instalações dos estabelecimentos de
ensino a seu cargo (Jardins-de-Infância e Escolas Básicas), a Junta de Freguesia do
Lumiar assegurou:


Limpeza anual dos Jardins-de-infância e Escolas Básicas antes do início do ano



Procedimento de verificação dos Extintores nos Jardins-de-infância e Escolas do





letivo;

1º Ciclo;

Verificação dos termos de responsabilidade do gás referente à última inspeção

efetuada às cozinhas dos Jardins-de-infância e 1º Ciclo dos Agrupamentos
integrados nas competências da Junta de Freguesia do Lumiar;

Articulação com a CML, Departamento de Educação, no sentido de efetuar o
ponto de situação no que se refere à transição da anterior empresa de

fornecimento de refeições (Gertal) e a nova empresa de fornecimento de

refeições (Uniself) e todas as restantes responsabilidades inerentes a esta
alteração, nomeadamente as decorrentes do contrato de adjudicação e as
legalmente exigidas em termos de segurança.
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Reparações

Conforme se apresenta na tabela que se segue, foram efetuadas (desencadeadas e
concluídas) diversas reparações nos Estabelecimentos de ensino sob tutela da Junta de
Freguesia do Lumiar, e mantêm-se outras ainda por faturar, por adjudicar e
programadas para os próximos meses.
Estabelecimento de ensino / CAF

Orçamento nº

Total c/IVA

CAF da Escola Básica da Quinta dos Frades (n.º 31)

16

115,62€

CAF da Escola Básica da Quinta dos Frades (n.º 31)

16

104,55€

Escola Básica da Quinta dos Frades (n.º 31)

10

Escola Básica da Quinta dos Frades (n.º 31)

20

1.432,95€

21

2.226,30€

Escola Básica Padre Rocha e Melo (n.º 34)

12

418,00€

Jardim de Infância de Telheiras

19

467,00€

Jardim de Infância de Telheiras
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Escola Básica da Quinta dos Frades (n.º 31)
Escola Básica da Quinta dos Frades (n.º 31)
Escola Básica de São Vicente
Escola Básica de Telheiras

Escola Básica Padre Rocha e Melo (nº 34)
Jardim de Infância de Telheiras
Jardim de Infância de Telheiras
Jardim de Infância de Telheiras
Jardim de Infância de Telheiras
Jardim de Infância de Telheiras

Jardim de Infância do Alto da Faia
Jardim de Infância do Lumiar

18
51
29

50

93,00€€

516,60€
332,10

233,70€

651,90€

22

2.432,10€

27

356,70€

111,93€

28

2.509,20€

37

467,40€

30
25

26

1.512,90€
172,00€

1.857,30€
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Ação Praia – Campo 2014

A ação Praia Campo infância 2014 representa a mais antiga atividade de apoio social
promovida no município de Lisboa, remontando as suas raízes aos primeiros anos do
século XX. A passagem da competência para a sua realização para as Juntas de
Freguesia representa, pois, uma significativa responsabilidade. Este ano, a primeira
atividade integralmente organizada pela Junta de Freguesia realizou-se de 30 de Junho
a 11 de Julho, e contou com a participação de duzentas e setenta e cinco (275) crianças
da Freguesia, distribuídas por 5 autocarros alugados para o efeito. A Junta de
Freguesia forneceu a cada criança e monitor duas T-shirts e um boné para cada
criança, bem com uma unidade de protetor solar.
A iniciativa alcançou plenamente o objetivo de proporcionar às crianças momentos
lúdico-pedagógicos durante o período das férias, colmatando a dificuldade de
ocupação dos jovens que não têm possibilidade de realizar atividades e cujos pais
também não têm férias nessa período. A programação assentou na ida à praia (São
João da Caparica) da parte da manhã, com visitas de estudo e atividades lúdicas e
educativas da parte da tarde, aos seguintes locais:
 Quinta das Conchas (atividade de fabrico de bandeiras e festa final)
 Fábrica da “Olá”
 Polícia de Segurança Pública
 Parque Aventura
 Parque dos Índios
 Museu da Carris
 Piscinas de Santarém
 Oceanário de Lisboa
 Parque Infantil da Costa de Caparica
Apoios a Associações de Pais

Foi concedido apoio à Associação de Pais da Escola do Alto do Lumiar nas atividades de
férias promovidas por esta entidade para cerca de 40 crianças, o que incluiu a
aquisição de 100 T-shirts, 100 bonés, aluguer de autocarro e deslocações nos dias:
 17 de Julho – Atividades em Sintra para alunos da Escola Básica Dr. Nuno
Cordeiro Ferreira (n.º 91)
 Dia 18 de Julho - Atividades em Sintra para alunos da Escola Básica Padre
Rocha e Melo (n.º 34)
 Dia 23 de Julho - Atividades no Parque do Alvito e no Museu da Criança
para alunos da Escola Básica Padre Rocha e Melo (n.º 34)
 Dia 23 de Julho - Atividades no Parque do Alvito e no Museu da Criança
para alunos da Escola Básica Dr. Nuno Cordeiro Ferreira (n.º 91)
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Componente de Apoio à Família
Enquadramento

O projeto da Componente de Apoio à Família representa um complemento ao
programa das atividades e tem como finalidade a adequação do horário escolar às
necessidades das famílias. Importa assegurar uma nova forma de atendimento de
qualidade, capaz de ir para além do tempo educativo, numa lógica vocacionada para o
bem-estar das crianças e correspondendo às expectativas e reais necessidades das
famílias. É transversal a intenção e preocupação da Junta de Freguesia em colocar a
criança como sujeito interveniente e com opções de escolha no modo como tira prazer
dos seus “tempos livres”.
Objetivos

Nesta linha, o plano de atividades para as Componente de Apoio à Família da
responsabilidade da Junta de Freguesia (Escolas Básicas de São Vicente de Telheiras e
Quinta dos Frades) assenta nos seguintes objetivos:









Organização das atividades de animação socioeducativa realizadas para além
do tempo letivo e nas interrupções das atividades letivas;
Garantir um tempo de qualidade e de bem-estar para as crianças;
Criar um espaço onde as crianças sintam prazer em estar e conviver;
Responder às necessidades das famílias no que respeita ao acompanhamento
das crianças nos tempos de receção, refeições e prolongamento de horário;
Dinamizar o tempo de almoço tornando-o num tempo de múltiplas
aprendizagens e de satisfação vital;
Incentivar as famílias a colaborar e participar nas atividades de animação
socioeducativa;
Contribuir para minimizar os problemas sociais existentes nesta população;
Estimular a autoestima e desenvolver capacidades de criatividade,
comunicação e sentido critico.
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CAF - QUINTA DOS FRADES
Atividades de verão

O mês de julho permitiu a realização de ações de planificação e desenvolvimento de

atividades para o período não letivo, incluindo reuniões de coordenação e preparação

para a praia, com os respetivos monitores. A primeira quinzena de setembro foi

igualmente marcada pela preparação e desenvolvimento de atividades para o período
não letivo.


Distribuição dos pequenos-almoços e lanches às crianças abrangidas e que



Realização de atividades do projeto de 2013/2014 sobre os Direitos das

frequentem a CAF no período da manhã

Crianças e desenvolvimento de atividades semanais (diferentes técnicas de
pintura, recorte, desenho de forma, construção de autorretratos, música,
cinema com pipocas, contos e lendas, Colares, pregadeiras e culinária)






Desenvolvimento das atividades da Colónia de Verão (Pinturas faciais, ateliers
de culinária, pintura, dança, teatro, música, bijutaria e origami, Gincanas e
Jornal de parede), saídas à Quinta das Conchas, Museu do Traje e Museu da
Eletricidade, Galeria de Arte LumiarCité, Autocarro Multimédia da Câmara
Municipal de Lisboa e Ciberespaço.
Organização de jogos com a CAF de Santa Clara
Realização de visitas de verão:
o Aquário Vasco da Gama
o Pavilhão Ciência Viva
o Museu do Brinquedo (Sintra)
o Museu da Eletricidade
o Ida matinal à Praia da Rainha

Arranque do ano letivo 2014/2015

Em setembro, a nova equipa de coordenação e de monitores desencadeou o processo

de preparação do arranque de atividades a 1 de setembro, no horário das 7h00 às

19h00, tendo reunido com a Escola Básica Quinta dos Frades, a Educar a Sorrir e
Associação de Pais. Neste quadro destaca-se:
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Desenvolvimento das atividades planificadas para o período não letivo:
piscinas, jogos de tabuleiro, ateliers de expressão plástica, cozinha e
pastelaria e música; Jogos tradicionais dentro e fora do espaço Escola; saída à
Quinta das Conchas; festa de último dia de férias – Discoteca



Aceitação de novas Inscrições e renovações para o ano de 2014/2015 e



Preparação do Plano Anual de Atividades da CAF com o tema “Como era e



Condução da organização e reparações no edifício da CAF, realização de

consequente organização de salas e distribuição dos alunos pelas mesmas

como é”

inventário de todos os materiais existentes na CAF e aquisição de novos
materiais, brinquedos, livros, etc.



Preparação de reunião de Encarregados de Educação da CAF para o dia 30 de



Preparação e início do horário para realização dos trabalhos de escola na CAF,

Setembro, após arranque de atendimento aos Encarregados de Educação;

às segundas e quartas-feiras das 17h30 às 18h15, a partir da semana de 22 de
Setembro



Criação de uma minibiblioteca da CAF e preparação do Jornal Digital a iniciar
em Outubro de 2014 (para o projeto do Jornal Digital o CAF convidou a Escola,
a Educar a Sorrir e a Associação de Pais a participarem)



Organização das entradas e saídas para os almoços no refeitório da Escola e
distribuição de lanches às crianças abrangidas que frequentam a CAF no
horário da tarde



Criação de uma horta interior e exterior a desenvolver no espaço CAF e no
espaço Escola
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CAF – SÃO VICENTE
Com a passagem da competência da gestão da Componente de Apoio à Família da
Escola Básica de São Vicente de Telheiras para a Junta de Freguesia, tornou-se
necessário edificar um serviço de raiz, apetrechando-o de recursos humanos e
materiais para o efeito. O novo serviço iniciou a sua atividade no dia 1 de setembro de
2014, assegurando um horário de funcionamento das 7h00-9h00 e das 16h30-20h00
para o 1.º ciclo.
Uma vez que o CAF em funcionamento neste estabelecimento de ensino contemplava
também o 2.º ciclo, a Junta de Freguesia optou por manter também a oferta existente,
funcionando o CAF das 13h30 às 20h00 para este nível de ensino.

As principais atividades realizadas no trimestre em análise visaram, no essencial, a
edificação do serviço e a preparação do novo ano letivo, destacando-se:











Inscrições das crianças do 1º e 2º ciclo na CAF
Decoração do espaço
Compra de materiais diversos: jogos, material de desgaste, móveis, material
pedagógico;
Reunião de equipa para o início da CAF;
Reuniões diversas com os responsáveis do Agrupamento de Escolas Vergílio
Ferreira e com a coordenação da Escola Básica São Vicente.
Programação das atividades de férias
Comemoração da semana da mobilidade através da construção de carrinhos
solares e da realização de uma corrida de carrinhos solares;
Arranque do atendimento aos encarregados de educação;
Início da programação e implementação das atividades do ano letivo
2014/2015: dança, teatro, música, xadrez, trabalhos de casa, minibasquete;
Marcação de reunião de Encarregados de Educação da CAF para o dia 1 de
Outubro

36

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

Apoio escolar: Deu-se início à sala de apoio escolar, que visa apoiar as crianças
e jovens que frequentam o CAF, 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.

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:
- 1 Telejornal.



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 peça de teatro Papáuas e Piratas, no dia 27
de Setembro na Quinta das Conchas, no Festival Mudança, promovido
pela Junta de Freguesia do Lumiar e Associação de Residentes do Alto
do Lumiar.

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 e Balumukas. 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 no Festival Mudança.
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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 no Festival Mudança.



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:
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.
Dinâmicas de Grupo: realização de dinâmicas de grupo e jogos, onde através do
lúdico se visa a aquisição de determinados conteúdos e mudança de
comportamentos. Neste trimestre foram exploradas temáticas como o trabalho
de equipa, concentração e gestão de conflitos.
Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à internet.
BrinCAF: Ocupação de tempos livres através do jogo e do brincar.
Horta: Manutenção da horta do CAF – colheita de tomates.



Grupo Comunitário da Alta de Lisboa – Programa BIP-ZIP
Participação em diversas reuniões de trabalho no âmbito do grupo da
toxicodependência e do programa BIP-ZIP.
Início das atividades do programa BIP-ZIP “Altamente”, através da realização de
ateliê de construção de carrinhos solares fotovoltaicos, com crianças e jovens
do CAF, Centro Social da Musgueira e Associação Espaço Mundo.
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A atividade esteve inserida nas comemorações da Semana Europeia da
Mobilidade, através da realização no dia 19 de Setembro, de corrida de
carrinhos solares, num arruamento de acesso ao bairro da Cruz Vermelha.


Campo de Férias
O campo de férias realizou-se em Vila Nova do Ceira, concelho de Gois, de 26
de Julho a 2 de Agosto e contou com a participação de 27 jovens do CAF. A
atividade foi o culminar do trabalho desenvolvido na escola e no CAF durante o
ano letivo. Foram desenvolvidas atividades de aventura, orientação e
estratégia, lazer e lúdicas, em espaço privilegiado para o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais.



Trabalho a Favor da Comunidade
Colocação de jovem no CAF, no âmbito do cumprimento de medida “Trabalho a
favor da comunidade”, em colaboração a Direção Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais.
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CULTURA
Biblioteca Maria Keil

A Biblioteca Maria Keil manteve a sua programação e atividades habituais para o
período em análise, tendo sido desencadeado o reforço da sua articulação com as
Escolas do Alto do Lumiar e com o Centro de Artes e Formação da Junta de Freguesia.

Foram realizadas reparações no exterior (toldo e identificação) e está a ser
desenvolvido um diagnóstico de necessidades de reparações e aquisições para
implementação no ano de 2014, no âmbito da conclusão da passagem da competência
de gestão para a Freguesia do Lumiar.
Como vinha sendo a prática, a Biblioteca manteve a sua participação no Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa e prosseguiu o desenvolvimento de projetos nesse
quadro de desenvolvimento local.
Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

O processo de transferência do Auditório da BMOR para a esfera da Junta de Freguesia
continua a implicar 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;
Realização de aquisição de material técnico e de manutenção;
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, em articulação com as
reservas fixadas pela CML nos termos da transferência de competências.
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Eventos



Noite de Fados



Telheiras em Movimento
A Junta de Freguesia apoiou a principal atividade desenvolvida em Telheiras
pela Parceria Local no quadro da Semana da Mobilidade, Telheiras em
Movimento, que se realizou no dia 20 de setembro e implicou o corte da
Rua Francisco Gentil e a instalação de atividades culturais, desportivas e de
fruição do espaço público, no quadro da programação desenvolvida um
pouco por toda a cidade de Lisboa.



Festival MuDança

Para comemoração do Dia Internacional do Idoso, foi desencadeada a
preparação da Noite de Fados (1 de outubro), no Lar Militar da Cruz
Vermelha.

Em cooperação com a ARAL – Associação de Residentes do Alto do Lumiar –
foi desencadeada a organização do Festival MuDança - Festival de
Expressões Artísticas, a realizar-se no sábado, dia 27 de setembro, entre as
15 e as 23h30, na Quinta das Conchas. Este Festival, sem fins lucrativos,
será composto por vários momentos alusivos à música, ao canto, ao teatro
e à dança, realçando-se a diversidade artística e cultural da freguesia de
Lumiar. Pretende-se dar a conhecer o potencial criativo da comunidade,
numa grande partilha de arte e encontro de pessoas.

Está prevista a passagem pelo palco cerca de 130 artistas de várias áreas:
teatro, capoeira, gospel, hip hop, kuduro, kizomba, dança africana, rap
tuga, rap criolo, soul, percussão, dj, sendo de destacar a presença, como
convidados, de:











Gospel Collective;
Grognation;
Hélder, Rei do Kuduro;
Malabá da Gun;
Ne Jah;
Dj Kwan;
RAP Afro Power;
Badjo Pa Dianti;
Name Less;
Katia Spencer;
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Unidade 2.10;
Knight Family;
Gaspar Silva Wesa;
G-Family;
Estraka;
CLK;
Tchexs;
Balumukas.

Parcerias externas


Prossecução da parceria do projeto Lumiarte, através de reunião de
coordenação com a Galeria de Arte Urbana (GAU) com vista a articulação de
intervenções no território;

Centro de Documentação

Conforme referido na informação escrita anterior e 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).
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•

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.

No arranque das atividades, foi definida como prioritária a tarefa de tratamento do
espólio fotográfico da Junta de Freguesia e o levantamento junto do Arquivo
Fotográfico Municipal do património fotográfico da Freguesia do Lumiar.
Paralelamente, e com recurso ao reforço de pessoal proveniente da CML, será dado
arranque ao tratamento do arquivo da Freguesia, com vista ao cumprimento da
legislação aplicável, bem como à triagem do material com relevo histórico-cultural.
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DESPORTO
Gestão de equipamentos
•

Articulação com a CML das reparações definitivas a realizar no Polidesportivo
do Alto da Faia para recolocação da cobertura após os danos causados por
intempérie.

•

Preparação das instalações desportivas para a nova época desportiva
2014/2015 a iniciar dia 1.SET.2014:
 Pavilhão Desportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar;
 Polidesportivo do Alto da Faia;
 Pavilhão Municipal da Musgueira (através da articulação com Centro
Social da Musgueira dos termos de utilização)

•

Melhoramentos em Instalações Desportivas:
 Centro de Artes e Formação (CAF) – Colocação de 2 tabelas de
Basquetebol;
 Campo de Basquetebol da Rua Luís de Freitas Branco: Substituição de 2
tabelas de Basquetebol;
 Polidesportivo da Rua Ferreira Trindade: Colocação de 2 balizas de
Futsal;
 Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do
Lumiar:
o Substituição do piso da nave (€ 66.546,80, acrescido de IVA)
o Colocação de 2 tabelas basculantes
o Aquisição de aparelho 24 segundos

Escolas de Desporto e Formação


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.



Dinamização, acompanhamento e encerramento do ano de funcionamento dos
Centros de Treino / Escolas de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar relativas
à época desportiva 2013/2014, a funcionar em parceria com as coletividades da
Freguesia, das diversas modalidades:
• Andebol (Escola N.º 1);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

• Preparação do início das atividades desenvolvidas pelos Centros de Treino / Escolas
de Desporto referentes à época desportiva 2014/2015, 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)

45

Apoio a coletividades



Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira do Subsídio de € 2800,00 para atividades
desportivas;
Apoio para Inscrições, Seguros e Inspeções Médicas de apoio às Atividades
Desportivas:
o Recreativo Águias da Musgueira - € 7500,00;
o Academia Musical 1º Junho 1893 - € 5000,00;
o Académico Clube de Ciências - € 3000,00



Apoio às Instituições Desportivas de Exames Médico-Desportivos



Apoio às seguintes atividades da iniciativa das coletividades:
o Clube de Ténis do Paço do Lumiar – Torneio de Ténis “Lumiar Kids Open –
Julho de 2014;
o Associação recreativa Pescadores da Musgueira Norte – Pesca Desportiva –
3 de Agosto de 2014;
o Associação recreativa Pescadores da Musgueira Norte – Pesca Desportiva –
de 15 a 17 de Agosto de 2014;
o Recreativo Águias da Musgueira – Torneio de Futebol 11 – 6 e 7 de
Setembro de 2014 no Complexo Desportivo do Alto do Lumiar;
o Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte – Gincana – 14 de
Setembro de 2014;
o Académico Clube de Ciências – Apresentação Equipas / Jogos de Futsal – 21
de Setembro de 2014 no Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e
Secundária do Lumiar;



Realização de reuniões com diversas coletividades da Freguesia de modo a
preparar a época desportiva 2014/2015:
o Académico Clube de Ciências;
o Associação de Residentes de Telheiras - Andebol;
o Academia Musical 1º de Junho de 1893;
o Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha;
o Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte;
o Clube de Ténis do Paço do Lumiar;
o Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha;
o Recreativo Águias da Musgueira;
o Sporting Clube de Portugal - Basquetebol.
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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 5244/LZ/2014 Comunicação Prévia (Licenciamento Zero) para
o licenciamento de uma esplanada aberta na Estrada de Telheiras, no
âmbito de uma Ocupação de Via Pública
Processo nº 5297/LZ/2014 - Comunicação Prévia (Licenciamento Zero) para
o licenciamento de uma esplanada aberta na Rua Prof. Vieira da Silva 4c,
incluindo visitas ao local.

Planeamento – “Zona 30”


Conclusão da fase inicial de 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 pareceres sobre as diferentes versões da proposta apresentada,
bem como discussão e negociação sobre os contributos decorrentes do processo de
discussão pública, com a realização de reuniões com as associações locais e os serviços
técnicos da CML (DMMT e DMPO), em 07, 11, 28 de Julho e 04, 05 e 06 de Agosto e 18
e 25 de Setembro.

Economia, Empreendedorismo e Inovação


Prossecução da 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, com realização de primeira sessão com os comerciantes a
16 de julho e com arranque de elaboração de protocolo de colaboração e
definição das tarefas dos diversos parceiros.
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Visita técnica ao Mercado do Lumiar, a 3 de Julho, para identificação de problemas e
oportunidades de melhoria das condições de funcionamento e atendimento, com a
presença dos funcionários da JFL que acompanham diariamente o Mercadoe

aprofundamento do estudo relativo a pequenas obras de beneficiação a
realizar no Mercado do Lumiar no último trimestre de 2014.

Intervenção Local


Coordenação com o Pelouro do Desenvolvimento Social para a conclusão da
elaboração da Candidatura ao Programa EaSI / PROGRESS, da Comissão Europeia, para
a Alta de Lisboa (Alta do Lumiar), em parceria com o Pelouro da Habitação e

Desenvolvimento Local da CML e a Freguesia de Santa Clara.
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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.

Recenseamento e atos eleitorais
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, tendo sido solicitada reunião técnica de
definição de calendário de operações de reorganização do recenseamento.
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia





Eleitores recenseados: 38.733

Licenciamento de canídeos e gatídeos: 141
Certificação de fotocópias: 9

Atestados: total de 858 (até 20 de setembro), 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

Julho
61
2
0
0
2
0
9
90
1
1
40
2
24
14
17
2
17
5
15
2
0
0
0
2
306

Agosto
38
0
0
0
0
0
1
72
6
5
15
1
26
9
23
2
19
2
13
0
0
2
0
0
235

Setembro
34
1
0
1
2
0
2
144
0
0
9
3
29
29
20
3
23
7
9
1
0
0
0
0
317

TOTAL
133
3
0
1
4
0
12
306
7
6
64
6
79
52
60
7
59
14
37
3
0
2
0
2
858

[TOTAL: 1 de janeiro a 20 de setembro: 2448 atestados]
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Gestão administrativa e financeira


Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €197,46

Deslocações efetuadas pelo autocarro:
•

27/06/2014 – Igreja S. João Baptista do Lumiar, deslocação a Fátima.

•

31/08/2014 – Comunidade Hindu de Portugal, deslocação a Belém;

•

•
•
•

29/06/2014 – Igreja Evangélica Assembleia de Deus, deslocação a
Castanheira do Ribatejo;
06/09/2014 – Escola Básica S. Vicente/ Agrupamento de Escolas Virgílio
Ferreira, deslocação a Sintra;
13/09/2014 – Escola Secundária de Camões, deslocação ao Lumiar (Parque
do Monteiro-Mor, Templo Hidu e Parque das Conchas);
20/09/2014 – Leões de Portugal, IPSS, deslocação a Reguengos de
Monsaraz.
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