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

Reunião de 17 de dezembro de 2014

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância do Lumiar
(Alto da Faia)
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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. 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 outubro
7 de outubro
15 de outubro
21 de outubro (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
29 de outubro
4 de novembro
11 de novembro
19 de novembro (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
26 de novembro
3 de dezembro
10 de dezembro
11 de dezembro
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Órgãos auxiliares da Freguesia

A Comissão Social de Freguesia do Lumiar reuniu, no dia 31 de outubro, na sede da
Junta de Freguesia, com a presença do Vereador dos Direitos Sociais, João Afonso, nos
termos descritos mais detalhadamente infra na secção relativa ao Desenvolvimento
Social.
No período em análise, o Grupo de Trabalho da Toxicodependência da Comissão Social
de Freguesia reuniu nos dias 30 de outubro e 27 de novembro na sede da Junta de
Freguesia.
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Reuniões de trabalho e representações externas

Vereadora Graça Fonseca – apresentação de projeto de revisão
da Carta Educativa Municipal
Apresentação do Comissariado contra o Desperdício Alimentar
(CML, com vereadores João Afonso e João Gonçalves Pereira)
Apresentação do projeto Comércio de Telheiras
CLIP
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Aniversário da Associação Raízes
Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Paróquia de Nossa Senhora do Carmo
Corrida do Sporting
Unidade de Intervenção Territorial Norte
Cerimónia na Fundação Aga Khan
Recreativo Águias da Musgueira
Reunião de apresentação alargada do Comissariado contra o
Desperdício Alimentar
Centro Cultural de Telheiras
Paróquia de São João Batista do Lumiar
Secretaria-Geral do MAI (Administração Eleitoral)
Vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, Diretor Municipal de
Cultura e Presidente da EGEAC
Associação José Estevão
Apresentação das Olisipíadas
Coro de Câmara da Universidade de Lisboa
Inauguração do Parque Infantil na Quinta dos Lilases oferecido à
CML pelo Canal Panda
Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Magusto de São João Batista (Academia 1.º de Junho)
Ano Novo Hindu (Diwali) na Comunidade Hindu de Portugal
SGAL
Comunidade Hindu de Portugal (Departamento Cultural)
Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa
Conselho Eco-Escolas do Colégio São João de Brito
Associação Nacional de Dentistas Portugueses
Pólo Tecnológico de Lisboa
Condomínio do Edifício Varandas Reais
Colégio de São Tomás / PSP (Divisão de Trânsito)
41.ª Esquadra da PSP
Associação de Valorização Ambiental da Alta de Lisboa (AVAAL)
Associação “Porque Não?”
EPAL

1 de outubro
2 de outubro

2 de outubro
3 de outubro
3 de outubro
3 de outubro
4 de outubro
7 de outubro
10 de outubro
12 de outubro
14 de outubro
16 de outubro
20 de outubro
23 de outubro
24 de outubro
24 de outubro
24 de outubro
27 de outubro

27 de outubro
28 de outubro
30 de outubro
30 de outubro

5 de novembro
8 de novembro
9 de novembro
10 de novembro
10 de novembro
10 de novembro
11 de novembro
11 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
12 de novembro
13 de novembro
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Associação Viver Telheiras
Agrupamento de Escuteiros de Telheiras
Associação de Comerciantes do Mouras Shopping
Associação Animalife
ISEC
Sessão Inaugural do Fórum Fantástico na BMOR
Condomínio da Praça Central de Telheiras
Projeto de hortas urbanas para Alto da Faia
Atribuição de bolsas de estudo dos Leões de Portugal
EMEL
Vereador Sá Fernandes
Condomínio do Parque dos Príncipes
Inauguração de exposição na ADFA
Instituto do Cinema e Audiovisual
Comemoração do 1.º de Dezembro
Grupo de acompanhamento da Reforma Administrativa
Associação de Pais da Escola de São Vicente (Telheiras)
Reunião do Comissariado do Desperdício Alimentar
Reunião com ADFA e Ministério da Defesa

13 de novembro
13 de novembro
14 de novembro
14 de novembro
14 de novembro
14 de novembro
14 de novembro
17 de novembro
18 de novembro
19 de novembro
20 de novembro
24 de novembro
24 de novembro
26 de novembro
1 de dezembro
2 de dezembro
3 de dezembro
9 de dezembro
8 de dezembro

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:




16 de outubro – Centro de Dia da SCML
20 de novembro – Centro Social da Musgueira
18 de dezembro (marcado) – Biblioteca Maria Keil

Tendo a JFL passado a integrar o grupo de coordenação do Grupo Comunitário da Alta
de Lisboa, este órgão reuniu no dia 18 de novembro, na sede da Junta de Freguesia.
A Junta de Freguesia participou ainda nas reuniões do Grupo de Trabalho de Segurança
do GCAL, nos dias 8 de outubro e 19 de novembro, a última das quais contou com a
presença da Vereadora da Habitação, Paula Marques.
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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:
•

9 de outubro – Escola Secundária Virgílio Ferreira

•

14 de outubro – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do Magusto de Telheiras)

•

4 de novembro – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do Magusto de Telheiras)

•

13 de novembro - Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do Magusto de Telheiras)

Representação e relações institucionais
Assembleia Municipal de Lisboa

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










14 de outubro
21 de outubro
28 de outubro
4 de novembro
11 de novembro
18 de novembro
25 de novembro
2 de dezembro
9 de dezembro

Estão ainda marcadas reuniões daquele órgão para os dias 16 e 17 de dezembro, para
discussão dos instrumentos previsionais para 2015.
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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 e competências da autarquia:
•
•
•
•
•

A aprovação da transferência dos valores de correção financeira relativos à
reforma administrativa da cidade previstos no auto de transferência de
competências;
A aprovação da delegação de competências nas Freguesias da cidade
relativa ao Fundo de Emergência Social;
A aprovação da delegação de competências na Freguesia do Lumiar para a
repavimentação da Rua Prof. Prado Coelho, em Telheiras;
A aprovação do novo Regulamento do Conselho Municipal para a
Igualdade;
A aprovação do V Acordo de Fundadores da Orquestra Metropolitana de
Lisboa, que prevê contrapartidas a alocar às Freguesias da cidade no
período de execução do acordo.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
4.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. Prepara-se a transferência da última tranche de
competências, relativa aos licenciamentos do espaço público, tendo a Freguesia do
Lumiar integrado o grupo de Freguesias objeto de avaliação pela comissão de
acompanhamento municipal.
Transferência de obrigações contratuais

Prosseguiu a identificação de obrigações contratuais a transferir e a correção de lapsos
detetados no procedimento até aqui. Paralelamente, prosseguiu também o
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

Finda a segunda fase de transição de pessoal, a Junta de Freguesia desencadeou a
procura, no quadro de mobilidade funcional, de pessoal com qualificações e
experiência necessárias às áreas em que as anteriores fases de colocação de recursos
humanos não lograram resultados. Paralelamente, está em curso uma avaliação de
necessidades adicionais no quadro das competências já transferidas, com vista a aferir
da suficiência do pessoal afeto às novas funções.
Futuras instalações

No período em análise na presente informação prosseguiu 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 concretização do pedido 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:
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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).

Procura-se ainda assegurar que o comodato contemple igualmente o edifício municipal
contíguo ao Palacete, cuja recuperação poderia ser assegurada gradualmente pela
Junta de Freguesia com vista ao reforço da sua capacidade de resposta às novas
competências.
O processo de mudança da sede depende, contudo, do processo de transferência da
Divisão de Mercados e Feiras e da Auditoria Jurídica que, devido ao processo em curso
de reorganização orgânica da CML, não foi ainda possível concretizar plenamente. A
Auditoria Jurídica já libertou a respetiva ala do edifício, estimando-se a saída da
Divisão de Mercados e Feiras em Janeiro, para que todo o edifício possa então ser
intervencionado.

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. Em ambos os casos realizou-se algum
progresso, aguardando-se dados finais quanto ao estado de ocupação dos imóveis
selecionados.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados:
•
•
•
•
•

141 atendimentos sociais;
4 visitas domiciliárias;
2 provas de vida;
1 intervenção no âmbito da saúde pública, em articulação com o posto de
limpeza e equipas de rua da CML;
3 acompanhamentos de ocorrências de situações de emergência, sinalizadas
pelo Serviço Municipal de proteção Civil e Bombeiros Sapadores;

Estágio curricular

Concretizou-se no presente trimestre o acolhimento de 2 estágios curriculares de 3º
ano, do curso de Serviço Social, da Universidade Lusófona.
Serviço comunitário

Foram também integrados 2 prestadores de serviço comunitário, por solicitação da
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
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 29 sacos.
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Lumiar Transporta


Prosseguiu o 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. Em Janeiro será alterada a paragem
terminal de forma a cobrir o Mercado do Lumiar.

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

Atendimento jurídico

O serviço de atendimento jurídico gratuito com vista ao encaminhamento para as vias
de apoio e resolução adequada das situações reportadas decorre nas instalações da
Junta de Freguesia do Lumiar, às quintas-feiras, a partir das 16H00, mediante
marcação prévia. No período em análise tiveram lugar 50 atendimentos.
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Balcão de apresentação quinzenal a desempregados

A partir de 1 de Dezembro, a Junta de Freguesia do Lumiar tem um serviço de apoio à
população desempregada a auferir subsídio de desemprego, com obrigatoriedade de
apresentação quinzenal, acompanhando um universo de cerca de 900 pessoas
mensalmente. No âmbito de um protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia do
Lumiar e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o serviço funciona de
segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00, nas instalações da Freguesia.

Eventos e atividades realizados


01/10/2014: NOITE DE FADOS, comemoração do Dia Internacional do Idoso, em
parceria com todas as instituições de idosos da freguesia. Noite de fados com
Teresa Tapadas, José da Câmara e fadistas amadores da freguesia, com 350
idosos, no Lar Militar da Cruz Vermelha;



16/10/2014: COMEMORAÇÃO DO DIA DA ALIMENTAÇÃO: promoção de
atividade intergeracional entre os idosos do CCPL e as crianças do CAF de S.
Vicente. Foram realizadas várias dinâmicas de grupo, visando consciencializar
os participantes acerca da nutrição e da alimentação.



27/10/14, e 29/12/14: CAMPANHAS DE COLHEITA DE SANGUE, NA SEDE DA JFL,
ENTRE AS 16H E AS 21H, PROMOVIDA PELA FEPODABES;



24/25 e 26: Fim de Semana à Serra da Estrela por 54 idosos da freguesia;



29/10/2014: PROGRAMA À TARDE NA CIDADE. VISITA GUIADA AO MUSEU E
ESTÁDIO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL;



01/11/2014: COMEMORAÇÃO DO DIA DAS BRUXAS NO MERCADO DO LUMIAR.
As famílias participaram em diversas atividades promovidas pela Junta de
Freguesia e pelos parceiros envolvidos: pinturas faciais, workshop de luminárias
de abóboras e apresentação de performance teatral "As velhas", pelo Grupo de
Teatro Joana. Ao evento aliou-se o Urban Market, com bancas de artigos em 2ª
mão, artesanato, design e produtos biológico.
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11/11/2014: REALIZAÇÃO DO BAILE DE OUTONO/MAGUSTO, em parceria com
todas as instituições de idosos da freguesia, no Lar Militar da Cruz Vermelha;



15/11/2014: PASSEIO SENIOR À CASA DOS PATUDOS E FEIRA DO CAVALO DA
GOLEGÃ;



19/11/2014: IDA AO CINEMA, ver o filme os Gatos não tem vertigens, por 180
idosos e jovens da freguesia, no cinema Alvaláxia;



20/11/2014: WORKSHOP DE BISCOITOS E COMPOTAS DE NATAL, em parceria
com todas as instituições de idosos da Freguesia, e os dois núcleos REFOOD,
nos Leões de Portugal;



26/09/2014: PROGRAMA À TARDE NA CIDADE. VISITA GUIADA AO MUSEU DA
ELETRICIDADE;



30/11/2014: IDA AO TEATRO, PEÇA MISTÉRIO DO FADO, NA JUNTA DE
FREGUESIA DE ALCANTARA;



03/12/2014: PINHEIRO SOCIAL, decoração conjunta de pinheiro, com materiais
reciclados, pelas instituições de idosos da freguesia;



07/12/2014: FESTA DE NATAL DA JFL, com atuação de todas as valências, para
familiares e funcionários, no Lar Militar da Cruz Vermelha;



10/12/2014: PROGRAMA À TARDE NA CIDADE. VISITA GUIADA À IGREJA,
MUSEU DE S. ROQUE E MIRADOURO DE S. PEDRO DE ALCANTARA;



11/12 e 13: MERCADO DE NATAL DO LUMIAR, COM 20 instituições, cerca de 50
artesãos e 20 comerciantes, e 10 atividades de animação, visando revitalizar e
dinamizar o Mercado do Lumiar;



13/12/2014: PASSEIO SENIOR A ALENQUER, A VILA PRESÉPIO.
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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.

A execução dos projetos prosseguiu, com a formação de mediadores comunitários, a
realização do Urban Market em coordenação com eventos da Junta e com a
preparação do arranque das intervenções na Quinta do Olival e no Paço do Lumiar. No
período em análise realizaram-se diversas reuniões de parceiros neste contexto, a
06/10/2014, 13/10/2014, 17/10/2014, 24/10/2014 e 03/11/2014.
14

Participação em reuniões e grupos de trabalho


03/10/2014: Reunião de trabalho com o CLIP, na Junta de Freguesia do Lumiar;



06/10/2014: Reunião de trabalho com a Ass. Conversas de Rua, no âmbito do
BIP-ZIP Altamente, na Junta de Freguesia do Lumiar;



06/10/2014, 13/10/2014, 17/10/2014, 24/10/2014, 03/11/2014: Reunião de
parceiros, do BIP-ZIP Altamente;



09/10/2014: Sessão Plenária da Rede Social de Lisboa, nos Serviços Sociais da
CML;



09/10/2014: Reunião com o IEFP, relativamente à abertura do balcão de
apresentação quinzenal a desempregados, na Junta de Freguesia do Lumiar;



09/10/2014: Reunião com o REFOOD Telheiras, na Junta de Freguesia do
Lumiar;



16/10/2014, 20/11/2014 E 18/12/2014: FORUNS DO GRUPO COMUNITÁRIO DA
ALTA DE LISBOA, nos Centros de Dia da SCML e Biblioteca Mª Keil,
respetivamente;



17/10/2014: REUNIÃO DE TRABALHO COM AS INSTITUIÇÕES DE IDOSOS DA
FREGUESIA, visando a planificação conjunta das atividades de Magusto e Natal;



23/10/2014: 1ª Reunião do Comissariado Municipal de Combate ao
Desperdício Alimentar, destinada a debater, em conjunto, os contributos das
diversas instituições para a elaboração do Plano Municipal Contra o
Desperdício Alimentar. A JFL integrou 2 grupos de trabalho:
-

Sensibilização: Como sensibilizamos os diferentes skateholders para o
combate para o combate ao desperdício alimentar;
Gestão da Recolha e Distribuição como optimizar a recolha e
distribuição e, tempo útil do desperdício alimentar;



24/10/2014: Reunião com o SICAD e Centro Social da Musgueira, no âmbito do
trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho da toxicodependência, da
Comissão Social de Freguesia;



27/10/2014: Reunião com Sonae Sierra, na Junta de Freguesia do Lumiar;
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27/10/2014: Reunião com REFOOD Lumiar, na Junta de Freguesia do Lumiar;



30/10/2014, 27/11/2014: REUNIÕES DO GRUPO DA TOXICODEPENDÊNCIA DA
COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DO LUMIAR, NA JUNTA DE FREGUESIA DO
LUMIAR;



31/10/2014: SESSÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DO
LUMIAR



05/11/2014: REUNIÃO COM O BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME, no âmbito
do protocolo de colaboração celebrado entre as 2 instituições, na Junta de
Freguesia do Lumiar;



07/11/2014: REUNIÃO COM A EB 2,3 DO ALTO DO LUMIAR, no âmbito do eixo
formação em contexto escolar, do BZ Altamente;



18/11/2014: REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA
DE LISBOA, na Junta de Freguesia do Lumiar;



18/11/2014: GALA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO DOS LEÕES DE
PORTUGAL, no Hotel Sheraton. Bolsa de Estudo JFL/Licenciatura, atribuída a
estudante de 3º ano de Medicina da Universidade Nova, residente na freguesia
do Lumiar;



19/11/2014: REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA FESTA DE NATAL JFL;



24/11/2014: REUNIÃO COM O CENTRO DAS TAIPAS, no âmbito do BIP-ZIP
Altamente, na Junta de Freguesia do Lumiar;

Comissão Social da Freguesia

Reuniu no dia 31 de outubro, no salão nobre da Junta de Freguesia, o plenário da
Comissão Social da Freguesia do Lumiar, visando analisar a realidade social da
Freguesia, coordenar as respostas das várias instituições do território e adaptar o
funcionamento da Comissão às novas exigências da reforma administrativa e da
promoção de uma rede social de escala local.
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Comparecerem cerca de 40 instituições da Freguesia, tendo aderido formalmente à
Comissão Social diversos novos parceiros, num plenário marcado pela preparação da
revisão do Regulamento Interno, que ficou a aguardar novos contributo dos parceiros,
pela reorganização dos grupos de trabalho existentes (através de uma reflexão
alargada solicitada aos parceiros, bem como da manifestação de interesse de adesão
aos grupos já constituídos) e pela apresentação de dois novos projetos da Junta de
Freguesia, o Programa de Apoio Social Complementar (destinado a operacionalizar,
entre outras realidades, a utilização do Fundo de Emergência Social) e a elaboração do
Plano de Igualdade da Freguesia.
A reunião contou com a presença do Vereador dos Direitos Sociais da Câmara
Municipal de Lisboa, João Afonso, que partilhou as mais recentes evoluções da Rede
Social de Lisboa, e traçou as principais ações a realizar em conjunto no ano de 2015.

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, tendo a Vereadora
visitado o território diversas vezes no trimestre.



Tem prosseguido o acompanhamento da evolução dos processos de
renegociação de renda;
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CENTRO DE CONVIVIO DO PAÇO DO LUMIAR (CCPL)
O CCPL manteve a sua atividade quotidiana e regular, assenta na atividade diária de
culinária, artes plásticas, costura, cinema, jogos, entre outras tendo ainda participado
e dinamizado diversas atividades enquadradas na programação social e cultural da
Freguesia, com destaque para:
•

Participação nos passeios mensais organizados pela Junta de Freguesia do
Lumiar;

•

Comemorações dos aniversários dos utentes;

•

Continuação do
filmes antigos;

•

Organização de atividades conjuntas com os Leões de Portugal e outras
instituições da freguesia, de apoio a idosos;

•

Continuação em 2014/2015 do projeto de intercâmbio com alunos voluntários
do Colégio São João de Brito, os quais colaboram semanalmente nas atividades
do CCPL;

•

Elaboração de decorações de Natal com material reciclado para decoração do
CCPL;

•

Participação na decoração do Pinheiro Social com a oferta de árvores de natal
feitas com rolhas de cortiça;

•

Fabrico de doces de maça e de abobora, bem como de biscoitos de limão e
canela para o Mercado de Natal;

•

Participação no workshop de fabrico de doces e biscoitos nos Leões de
Portugal, com diferentes instituições.

projeto

“Pipocas

no

Ecrã”

com o

visionamento de
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UTIL - Universidade da Terceira Idade do Lumiar
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
20. A Sociedade – Sinais dos Tempos
21. Temas Económicos
22. Filosofia
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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

Visitas exteriores

A 3 de dezembro, realizou-se a visita à exposição “7 Mil Milhões de Outros”, no Museu
da Eletricidade.
Coro da UTIL

Para além de diversas deslocações externas, o Coro da UTIL marcou presença no
Mercado de Natal da JFL, no Mercado do Lumiar (dia 12 de dezembro) e no tradicional
Concerto de Natal da Freguesia, na Igreja do Colégio de São João de Brito, no dia 14 de
dezembro.
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Atividades da Junta de Freguesia

Para além das atividades letivas mantidas no seu âmbito específico, a UTIL participou
em diversas iniciativas da Junta de Freguesia do Lumiar. De entre elas, destacamos o
tradicional magusto que teve lugar nas instalações da UTIL a 12 de novembro. A 3 de
dezembro, participou na decoração do Pinheiro Social da Junta de Freguesia do
Lumiar, e nos dias 4 e 5 os alunos e professores decoraram a sua própria árvore nas
instalações, numa iniciativa que denominaram “UTIL Vestida de Natal”. A 15 de
dezembro assinalou-se o convívio de Natal da UTIL, nas suas instalações.
A UTIL assegurou ainda a sua participação na Festa de Natal da Junta de Freguesia do
Lumiar, no Lar Militar da Cruz Vermelha, a 7 de dezembro com a interpretação de uma
Rapsódia de Natal, integrando elementos de Poesia, Texto Literário e canto coral
tradicional.
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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 e quarto trimestres 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:


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, 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;



Nesta linha de prevenção, implementou-se um sistema de prevenção específico
do Pessoal da Higiene Urbana em função dos alertas da Proteção Civil em
relação a situações climáticas críticas. Esse mecanismo de prevenção, com
mobilização de pessoal e equipamento, tem comprovado o seu bom
funcionamento nas diversas ocorrências. Não obstante a impossibilidade de
evitar todas as ocorrências provocadas pela chuva intensa que se fez sentir
nalgumas semanas, as situações foram sempre objeto de rápida regularização



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
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título os espaços confinantes do Instituto Ricardo Jorge, da Tobis, 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. Ainda que subsistam ainda zonas de necessária
redefinição de periodicidades e circuitos por efeito de alguma sazonalidade
(queda de folhagem mais intensa em locais com arvoredo com essas
características), o balanço é de melhoria no resultado e numa clara diminuição
de ocorrências registadas.
É de destacar, de novo, o grande voluntarismo e alto profissionalismo e
empenho do Pessoal desta área, em particular, durante as recentes chuvas
torrenciais do mês de novembro. O seu trabalho aturado e bem organizado
permitiu neutralizar, com rapidez, os efeitos das inundações que começaram a
formar-se nos pontos críticos do território da Freguesia do Lumiar. Todo esse
trabalho de intervenção do Pessoal da Higiene Urbana, em condições
especialmente adversas, foi pessoalmente acompanhado por membros do
Executivo da Junta de Freguesia do Lumiar, seguindo um critério de
solidariedade e responsabilidade pessoal para com os trabalhadores e a
realização dessas tarefas de urgente Serviço Público.
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 primeiro trimestre de 2015, na sequência de uma
recalendarização de atividades.
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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 concretizou entrada ao serviço, em outubro de uma terceira e nova
viatura de caixa aberta, destinada ao apoio à ação de varredura, aumentando a
capacitação operacional de limpeza dos arruamentos da Freguesia. Através deste novo
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 concluído procedimento de aquisição de fardamento e equipamentos de proteção
individual, em particular de material impermeabilizado adequado, que permite a
atuação em condições climatéricas adversas, preservando as necessárias condições de
salubridade, conforto e bom desempenho das tarefas de campo.
Por outro lado, apesar da entrada ao serviço de uma varredora que esteve imobilizada
por avaria pesada, encontra-se novamente em reparação uma varredora mecânica
afeta ao posto de limpeza, dificultando a gestão de processos e determinando uma
reflexão sobre a necessidade de investimento adicional em equipamentos para
assegurar o pleno desempenho das funções de limpeza.
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 nas seguintes categorias, já arrumadas
em termos coordenados com a atividade do posto e com alteração de procedimentos
decorrente da chegada de novas carrinhas, que passaram a poder acompanhar todas
as tarefas:
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VARREDURA - Ações de varredura manual



VARREDOURA- Intervenções com equipamento mecânico



MOTO-CÃO – Utilização do equipamento de limpeza de dejetos caninos



LAVAGEM – Procedimentos de lavagem com recurso a autotanque ou



DESERVAGEM/DESMATAÇÃO – Intervenção nos passeios com equipamento



SPORTING – Intervenção de limpeza após jogos em casa do SCP



PREVENÇÃO PONTOS CRÍTICOS – Equipas de intervenção rápida para

manual

próprio

situações de intempérie nas zonas com risco de cheia e consideradas
críticas, a saber:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Telheiras

Rua Fernando Namora
Rua Prof. Pulido Valente
Rua Armindo Monteiro
Rua Vítor Fontes
Rua Francisco Gentil
Rua Carvalhão Duarte
Rua Pinto Peixoto
Rua Fernando da Fonseca
Rua Vieira de Almeida
Rua Prado Coelho

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lumiar

Azinhaga da Cidade
Rua André Gouveia
Envolvente do Museu do Traje
Estrada do Paço do Lumiar
Vala da Calçada de Carriche
Azinhaga das Galhardas
Avenida Santos e Castro
Alameda das Linhas de Torres
Rua Agostinho Neto
Rua Dr. Henrique Martins Gomes
Rua Jaime Lopes Dias
12. Azinhaga da Fonte Velha
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OUTUBRO 2014
TOTAL
Prevenção pontos críticos
TOTAL

Deservagem/desmatação

Telheiras

Lavagem

Lumiar

Varredora
Varredura manual
0

TIPO DE AÇÃO
Varredura manual

100

200

300

Lumiar

400

Telheiras

TOTAL

100

38

138

3

4

7

Lavagem

20

26

46

Deservagem/desmatação

23

13

36

Prevenção pontos críticos

60

50

110

206

131

337

Varredora*

TOTAL

Notas:



* Varredora inoperacional a partir de meados do mês de outubro

Acrescem três (3) operações extraordinárias de acompanhamento de jogos do
Sporting Clube de Portugal em casa.
Motocão inoperacional no mês em análise

Lumiar abrange: Lumiar Centro, Paço do Lumiar, Calçada Carriche, Alta de Lisboa,
Quinta do Lamber & Parque Europa
Telheiras abrange: Telheiras, Alto da Faia I, II e III
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NOVEMBRO 2014
TOTAL
Prevenção pontos críticos
Deservagem/desmatação

TOTAL

Telheiras

Lavagem

Lumiar

Varredora
Varredura manual
0

TIPO DE AÇÃO

Varredura manual
Varredora*
Lavagem

Deservagem/desmatação

Prevenção pontos críticos
TOTAL

Notas:



100

200

300

Lumiar

91
0

400

Telheiras

44

0

TOTAL

135

0

13

16

29

120

100

220

6

230

* Varredora ionperacional durante todo o mês de novembro

6

166

12

396

Acrescem duas (2) operações extraordinárias de acompanhamento de jogos do
Sporting Clube de Portugal em casa.
Motocão inoperacional no mês em análise

Lumiar abrange: Lumiar Centro, Paço do Lumiar, Calçada Carriche, Alta de Lisboa,
Quinta do Lamber & Parque Europa
Telheiras abrange: Telheiras, Alto da Faia I, II e III
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ESPAÇOS VERDES
Gestão de espaços verdes


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 – em reunião com o vereador e com o
Diretor Municipal foi feita a confirmação final de espaços expectantes a
permanecer na esfera da CML ou a requalificar no quadro de obrigações
municipais;



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 mantidas reuniões de trabalho com o condomínio, realizadas visitas
técnicas ao local para levantamento de necessidades urgentes, e articulado
com a CML a realização de intervenção nas fontes;



Foram contratados serviços de manutenção até à conclusão dos procedimentos
de seleção de novos prestadores de serviços nos seguintes locais:
o Serviços de manutenção dos espaços verdes da Escola Básica do Lumiar
(Alto da Faia), Escola Básica S. Vicente de Telheiras e JI do Alto da Faia e
de Telheiras – Ref.ª 6C (Contrato CML), pelo prazo de 3 meses, ou seja
até 31 de dezembro de 2014, pelo valor total de € 3.833,66;
o Serviços de manutenção dos espaços verdes do Jardim de Infância do
Lumiar, Jardim de Infância de Telheiras e outros locais expectantes –
Ref.ª 4BX (Contrato CML), pelo prazo de 3 meses, ou seja até 31 de
dezembro de 2014, pelo valor total de € 7.918,97;
o Serviços de manutenção dos espaços verdes das Escolas Básicas nº 31,
34, 57 e 91 e Jardins de Infância da Escola nº 34 e Escola nº 91, pelo
prazo de 3 meses, ou seja até 31 de dezembro de 2014, pelo valor total
de € 5.445,33;
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o Serviços de manutenção dos espaços verdes de Telheiras, pelo período
de 3 meses, ou seja, de Outubro a Dezembro de 2014, pelo valor total
de € 37.852,50;
Gestão de arvoredo

No quadro da gestão do arvoredo da Freguesia, e dando seguimento às tarefas de
regularização da mancha arbórea transferida da CML em março e com intervenções
em atraso, procedeu-se a:


Lançamento de procedimento de poda de arvoredo na via pública em artérias
da Freguesia do Lumiar, dando continuidade ao procedimento iniciado no
trimestre anterior, pelo valor estimado de € 49.000,00;



Abate de choupo na Alameda das Linhas de Torres, que se encontra em risco de
queda (árvore está morta), pelo valor de € 940,34.



Poda de segurança e abate de árvore na Rua Eduardo Cortesão, pelo valor total
de € 1.337,00;



Abate e remoção de 14 palmeiras Phoenix Canariensis que se encontravam
contaminadas pela praga do escaravelho, nomeadamente na Rua da Castiça,
Alameda Mahatma Gandhi, Rua André Gouveia, Rua Fernando Lopes Graça,
Praça Rainha D. Filipa, Parque Europa e Rua Pedro Queirós Pereira, pelo valor
total de € 7.134,00;



Abate de choupo na Alameda das Linhas de Torres, que se encontra em risco de
queda (árvore está morta), pelo valor de € 940,34.
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ESPAÇO PÚBLICO
REDE VIÁRIA
Sinalização


Reparação de diversa sinalização vertical, nomeadamente, nos seguintes locais:
- Rua Tomás del Negro com a Alameda da Música;
- Rua do Lumiar com a Av. Padre Cruz;
- Rua Prof. Francisco Gentil;
- Estrada de Telheiras;
- Eixo Central;
- Estrada da Torre.

• Conclusão da pintura de passagens de peões na Freguesia, com incidência inicial
junto aos estabelecimentos de ensino públicos e privados, iniciada no trimestre
anterior.
Betuminoso

Foi 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 Benoît;
Rua Duarte Vidal;
Azinhaga Jogo da Bola;
Azinhaga da Torre do Fato;
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Alameda Mahatma Gandhi;
Estrada do Paço do Lumiar;
Azinhaga do Porto;
Rua Prof. Prado Coelho.

Foi ainda concretizada a articulação com o município para proceder à delegação de
competência para repavimentação integral da Rua Prof. Prado Coelho, em Telheiras,
de forma a antecipar para 2015 a execução de uma parcela do plano de
repavimentação da cidade que a colocaria apenas em 2016.
OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO
PARQUES INFANTIS/ESPAÇOS FITNESS
•

Reparação de 2 portões duplos nos parques infantis existentes na Rua Adriana de
Vecchi, pelo valor total de € 953,25;

•

Arranque de reparação de equipamentos fitness que ao abrigo da Reorganização
Administrativa transitaram para a Junta, tais como, Jardim Prof. Francisco Caldeira
Cabral e na Alameda Roentgen, pelo valor total de € 1.045,50;

•

Reparação/recuperação de equipamentos existentes nos parques infantis que ao
abrigo da Reorganização Administrativa transitaram para a Junta, pelo valor total
de € 9.443,20:
o Rua Mário de Albuquerque;
o Rua Rúben da Cunha;
o Praça Rainha Santa;
o Rua Prof. Mark Athias;
o Rua Prof. Francisco Gentil;
o Rua Prof. Dr. Henrique Martins Gomes;
o Rua André de Gouveia;
o Rua Ventura Abrantes;
o Rua Frederico George;
o Rua Adriana de Vecchi;
o Rua Tomás del Negro;
o Alameda da Música;
o Alameda Mahatma Gandhi;
o Rua Duarte Vidal;
o Rua Agostinho Neto.
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PASSEIOS E PILARETES
•

Substituição e colocação de novos pilaretes no parque de motas na Avenida
Maria Helena Vieira da Silva, pelo valor total de € 817,95;

•

Colocação de pilaretes na Rua Ladislau Patrício, nº 8, pelo valor total de €
172,20;

•

Substituição de 16 pilaretes na Alameda das Linhas de Torres, frente ao nº
60, que pela sua dimensão punham em perigo pessoas com limitações
visuais ou idosos, pelo valor € 344,40;

•

Reposição de grelhas sumiduras nas traseiras do nº 12 da Rua Luís de
Freitas Branco, pelo valor total de € 417,59;

•

Reparação do passeio na Rua Moisés Amzalak, nº 10, pelo valor total de €
240,78;

•

Reparação do passeio em calçada existente nas traseiras do Pingo Doce de
Telheiras, pelo valor de € 1.812,53;

•

Reparação do passeio em calçada na Rua Isaac Rabin, Lote 29;

•

Beneficiação do passeio em calçada de vidraço no Largo D. João Príncipe de
Cândia, frente à esquadra da PSP, pelo valor total de € 1.901,22;

•

Beneficiação de pavimento em calçada de vidraço na Rua André de
Gouveia, nº 5, pelo valor total de € 3.525,55;

•

Substituição de 2 zonas ajardinadas (usadas como caminho) por pavimento
em placas de betão (frente à Associação de Residentes do Alto do Lumiar),
pelo valor total de € 6.008,80;

•

Reparação do passeio em calçada em vidraço na Rua Prof. Queirós Veloso,
escadarias entre o nº 7 e 9, pelo valor total de € 541,51;

•

Colocação de 6 pilaretes em vários locais da Rua Professor Mark Athias,
pelo valor total de € 107,63;
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•

Colocação de pilaretes junto à entrada da Horta de Telheiras, na Rua
Professor Armindo Monteiro, pelo valor total de € 467,40;

•

Colocação de pilaretes no troço da ciclovia na Rua José Escada, pelo valor
total de € 882,53;

MOBILIÁRIO URBANO
•

Reparação de bancos e cadeiras de jardim na Calçada de Carriche, pelo
valor total de € 2.235,40;

•

Colocação de grade de segurança para peões na Rua José Travassos, nº 33A,
frente à creche Chuva de Papel, pelo valor total de € 393,60;

•

Substituição do troço de corrimão danificado, na escadaria da Rua
Comandante Fontoura da Costa, nº 2A, pelo valor total de € 369,00;

•

Colocação de corrimão na escadaria que liga a Alameda das Linhas de
Torres, 253 com a Rua Dr. Henrique Martins Gomes (do lado oposto ao
colocado anteriormente), pelo valor de € 553,50,

OUTRAS INTERVENÇÕES
•

Reparação do candeeiro existente no topo do prédio, situado na Rua Maria
José da Guia, junto ao campo de jogos, pelo valor de € 479,70;

•

Fornecimento e colocação de uma tampa de ferro para caixa de contador
existente na Rua Carvalhão Duarte pelo valor de € 178,35;

•

Fornecimento e colocação de duas tampas em ferro na Rua Alfredo de
Sousa e na Rua Prof. Armindo Monteiro, pelo valor total de € 356,70.
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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 e foi igualmente solicitada, ao mesmo serviço municipal, a reparação de
candeeiros e colocação de globos e material afim nos seguintes arruamentos:

























Rua Prof. Queiroz Veloso, na escadaria que ladeia o prédio nº 254;
Rua da Castiça, junto à porta nº 1, candeeiro intermitente;
Rua da Castiça, junto à porta nº 5, candeeiro apagado;
Rua Fernando Namora (candeeiros foram substituídos, mas permanecem
avariados ou com lâmpadas fundidas);
Rua do Lumiar, 170 (Páteo não tem iluminação);
Rua do Lumiar, junto ao nº 136 (candeeiro avariado, liga e desliga
constantemente), na mesma direção indo para a Av. Padre Cruz, apanhando
a Rua Pena Monteiro há vários candeeiros que não têm luz;
Rua José Cardoso Pires, junto à Escola nº 34, dois candeeiros com falta de
luz (um deles no holofote que se encontra dirigido às bandeiras);
Alameda da Quinta de Santo António (Edifício Paço dos Duques – Telheiras),
fachada lateral direita do edifício, no parque que dá acesso ao
estacionamento exterior, todos os postes de iluminação, com exceção de
um único, se encontram desligados;
Rua Professor Xavier Mourato, nas traseiras do cabeleireiro, sem
iluminação;
Rua Pena Monteiro, candeeiros sem iluminação;
Rua Rainha Dona Luísa de Gusmão, frente aos Correios, candeeiro
intermitente;
Calçada de Carriche, falta de candeeiros e lâmpadas;
Rua Manuel Marques, em frente ao nº 4, lâmpadas intermitentes;
Praceta Professor João de Castro Mendes;
Rua Agostinho Neto, candeeiros sem iluminação;
Rua Amílcar Cabral, vários candeeiros intermitentes e alguns apagados;
Jardim Professor Francisco Caldeira Cabral, no Jardim junto à estação de
metro, candeeiros ligados durante o dia;
Rua Pedro Bandeira, vários candeeiros apagados nas traseiras da rua;
Largo de São João Batista, candeeiros intermitentes;
Rua Luís de Freitas Branco, 4 candeeiros acessos durante o dia;
Rua Professor Eduardo Araújo Coelho, todos os candeeiros do arruamento
apagados;
Estrada de Telheiras e traseiras (candeeiros sem iluminação, junto ao nº
144)
Largo de São João Batista (candeeiros apagados)
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Rua Maria Margarida, junto ao Centro de Artes Formação e Creche,
(candeeiro inclinado);
Rua Professor Salazar de Sousa, frente ao nº 22 (cabos elétricos a céu
aberto);
Avenida Rainha Dona Amélia (candeeiro inclinado ao lado do edifício da
APPC);
Eixo Central, final da Av. Santos e Castro, junto à 2ª Circular (candeeiros
caído junto ao triângulo);
Praceta Professor João de Castro Mendes (pedido de substituição de
candeeiros que não se integram arquitetonicamente)
Rua Professor Vieira de Almeida (candeeiro com fios elétricos a céu aberto);
Rua Arnaldo ferreira (candeeiros, caído/tombado);
Alameda das Linhas de Torres, junto à Portaria da Quinta das Conchas, (fios
elétricos a céu aberto);
Rua Professor Vieira de Almeida, junto ao Jardim de Infância do Colégio
Planalto (candeeiro derrubado após acidente de viação);

Iluminação Natalícia

No quadro da colocação das decorações de Natal típicas da quadra festiva teve lugar a:
•

Colocação de elementos decorativos de Natal em vários arruamentos da
Freguesia, incluindo novos equipamentos transferidos para a Junta no
quadro da reforma administrativa e novas áreas de gestão pública (v.g. Eixo
Central), pelo valor total de € 24.587,70;

•

Colocação de 10 árvores de natal em vários locais da freguesia e decoração
das fachadas das Igrejas Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora das
Portas do Céu e Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro e Maria Keil, pelo
valor total de € 9.006,66;
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Coordenação

EDUCAÇÃO

•

Articulação com a CML no sentido de encontrar as melhores sinergias para a
resolução de assuntos que sejam quer da dependência da Junta de Freguesia
do Lumiar quer da CML;

•

Reuniões com as direções dos Agrupamentos Escolares e Associações de Pais
para acompanhamento do ano escolar;

•

Colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia nas diversas
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 de Pais e Conselhos Gerais dos Agrupamentos Escolares da
Freguesia;

•

Presença nas reuniões de apresentação com os Encarregados de Educação
dando a conhecer as atividades a implementar e desenvolver durante o ano
letivo;

•

Visitas semanais às escolas dos agrupamentos Vergílio Ferreira, Lindley Cintra e
Alta de Lisboa, para acompanhamento das necessidades e propor as soluções
adequadas;
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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 com o Centro de Artes e Formação;

•

Articulação com as entidades privadas que são responsáveis pelas Atividades
Extracurriculares e Componente de Apoio à Família nas Escolas da Freguesia,
nomeadamente através de reuniões realizadas com a “Educar a Sorrir”;

•

Reuniões com diversas empresas para análise dos seus produtos com objetivo
de encontrar as melhores respostas para as necessidades dos
estabelecimentos;

Recursos humanos


Para as salas onde existem crianças com necessidades educativas especiais foram
contratados Assistentes Operacionais para reforço dos Assistentes existentes (um
por sala).



Início da formação contínua com a realização de três sessões de formação para

Monitores e Assistentes Operacionais com o tema “Coordenadores e Monitores de
Atividades com Crianças” em que foram certificados vinte e oito funcionários



Para a Escola Básica de São Vicente foram contratados mais 6 monitores com a



Entrega do novo vestuário (farda) para todos os Assistentes Operacionais

função de apoiar os alunos no período da hora do almoço e recreio.
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Gestão de infraestruturas dos estabelecimentos

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, ou concluir-se-ão até ao final do corrente ano.
Estabelecimento de ensino / CAF

Total c/IVA

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

255€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras

86€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras

Escola Básica Quinta dos Frades

630€
730€

Escola Básica Padre Rocha e Melo (nº 34)

1.470€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras

285€

Escola Básica de Telheiras (Mário Chico)

330€

Jardim de Infância de Telheiras

Escola Básica de Telheiras (Mário Chico)

980€

315€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras

1.410€

Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia)

70€

Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia)

385€

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

830€

Jardim de Infância do Lumiar

1.510€

Escola Nuno Cordeiro Ferreira (nº 91)

262,40€

Escola Básica Padre Rocha e Melo (nº 34)

648,40€

Escola Básica do Lumiar e Jardim de Infância (Alto

1,380€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras

91€

Jardim de Infância de Telheiras

205,90€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras

Escola Básica de São Vicente e Jardim de Infância
Escola Básica Quinta dos Frades
Jardim de Infância do Lumiar
da Faia)

Escola Básica de São Vicente

86€

2.050€

313,90€
477€

64€
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Segurança das Instalações Escolares
Foram desencadeados diversos procedimentos tendentes a reforçar as condições de
segurança das instalações escolares sob tutela da Freguesia, a saber:


Verificação e manutenção de todos os meios de alarme e combate a incêndios os
estabelecimentos Escolares, nomeadamente:

o Sistemas Automáticos de deteção de incêndios
o Extintores

o Redes Armadas (Carreteis, Centrais de Bombagem)
o Colocação de sinalização de Emergência


Estudos de implementação das Plantas de Emergência e Planos de Evacuação



Reunião com a SADDI Connect, empresa responsável pela ligação do alarme de

incêndio aos Bombeiros de forma a analisar o respetivo contrato existente e
necessidades futuras;



Planeamento das sessões de formação específicas sobre os procedimentos a



Verificação dos termos de responsabilidade do gás referente à última inspeção

executar em caso de sinistro;

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



Manutenção e reparação dos elevadores dos Jardins-de-infância e Escolas do 1º
Ciclo.
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Apoios aos Agrupamento e às Associações de Pais

Teve lugar a atribuição de diversos subsídios de apoio ao funcionamento, para
aquisição de material de limpeza, mobiliário, telecomunicações, livros e material
educativo, bem como apoios às atividades desenvolvidas pelas associações de pais:
•

Escola Básica Cordeiro Ferreira e Jardim de Infância - 3.000€

•

Escola Básica Alto da Faia e Jardim de Infância - 3.000€

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola Básica Padre Rocha e Melo e Jardim de Infância - 3.000€
Escola Básica São Vicente e Jardim de Infância - 3.000€
Escola Básica Quinta dos Frades - 3.000€
Escola Básica Nº 1 de Telheiras - 3.000€

Jardim de Infância Quinta dos Frades - 2.000€
Jardim de Infância de Telheiras - 2.000€

Agrupamento do Alto do Lumiar para apoio nas atividades tecnológicas de
formação vocacional – 1.500€

Associação de Pais E. da Alta de Lisboa para apoio ao início do ano letivo – 700€

Associação de Pais da escola Básica de Telheiras para desenvolvimento de
atividades de tempos livres – 3.000€

Apoio com 400€ a cada Agrupamento para atividades natalícias

Atividades Especificas


Magusto na Escola – fornecimento de castanhas às escolas do alto do Lumiar para



No âmbito do Nosso programa "O Natal vai à Escola" foram adquiridos 2000

comemoração do São Martinho;

brinquedos (Para os Jardins de Infância “O Zoo Ensina” e para Escolas Do 1º Ciclo
“Os 4 em Linha” para serem distribuídos com a presença do Pai Natal nas semanas
de 4 e 8 de Dezembro;



Crianças dos estabelecimentos Escolares da Quinta dos Frades foram à
inauguração do Parque Infantil da Quinta dos Lilases, oferta do Canal Panda à
cidade de Lisboa, interagindo com o respetivo Panda;
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Apoio à criação de pequenas hortas nos Jardins de Infância;



Aluguer do palco, equipamentos de som, iluminação e apoio técnico para a festa



Aluguer de autocarros de transporte de crianças para passeios promovidos pelas



Aquisição de 10 Catres e 60 capas para o Jardim de Infância Nuno Cordeiro;



Aquisição de 200 Bonés - ajustáveis - para crianças entre os 3 e os 7 anos de idade

de Natal da Associação de Pais da Escola Básica de Telheiras (Rua Mário Chicó);

diversas Escolas e associações de Pais;

de cor azul com o brasão da Junta de Freguesia para o Jardim de Infância Nuno
Cordeiro.

Projetos de enriquecimento cultural
TEATRO NA ESCOLA - “Projeto Meridiano”

Implementação do “Projeto Meridiano TEATRO NA ESCOLA” em parceria com a
Crinabel do Lumiar/Reativação do Festival de Teatro Crinabel, prosseguindo o objetivo
de implementar e fomentar junto das escolas do 2º Ciclo, Componentes de Apoio à
Família e Centro de Artes e Formação, a linguagem teatral como ponto de

convergência de experiencias, realidades e culturas, promovendo o sentido crítico, a

liberdade de expressão, a memória individual e coletiva, o direito à diferença e a

multiculturalidade. Paralelamente, o projeto Meridiano, pretende criar um eixo de

trabalho que congregue organismos da freguesia do Lumiar dos mais diversos
quadrantes, com o objetivo de em conjunto, promovermos o diálogo, a partilha de
experiência, vontades e projetos artísticos e culturais, com a finalidade de contribuir

para um espaço coletivo mais consciente, implicado e ativo. O projeto estrutura-se em
3 ações distintas:

41

Ação 1 – Integrar em quatro escolas da freguesia do Lumiar, um monitor de
teatro com a finalidade de criar em cada uma, um ateliê teatral com alunos do
2º ciclo.

Ação 2 – Contactar e reunir com as associações culturais ou outras estruturas
ou organizações da freguesia que desenvolvam atividades ligadas à criação
teatral e promover um encontro com os seus responsáveis, através de uma
oficina pratica de teatro, tendo como objetivo criar um conjuntos de sinergias
que possam contribuir para instalar um trabalho continuo e articulado entre
estes vários organismos, promovendo uma otimização de recursos e saberes.

Ação 3 – Promover um Festival Anual de Teatro que abra as portas a toda a
comunidade e apresente o trabalho que é desenvolvido pelas associações e
organismos da freguesia, bem como os exercícios finais dos quatro ateliês
instalados nas escolas do 2º ciclo.
MÚSICA
Arrancou a partilha de experiências musicais com a Academia NOVAS LETRAS
dinamizando a cultura entre os jovens da nossa freguesia, dando o mote para que em
2015 se realizem novas parcerias com outras Escolas de Musica da Freguesia do
Lumiar.
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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 crítico.
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CAF - QUINTA DOS FRADES
Início do ano letivo 2014/2015

Teve início as atividades da Componente de Apoio à Família subordinado ao tema

“Como Era e Como É – Tradições de Outros Tempos” cujo objetivo é passar o

conhecimento e as tradições de outros tempos às novas gerações de modo a que as
mesmas perdurem no tempo.

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO
 Acompanhamento de trabalhos de casa aos alunos de diferentes anos
 Remodelação do espaço – Decoração do espaço, sinaléticas portas.
 Receção e acompanhamento do projeto de interação com voluntário do Colégio S.
João de Brito
 Receção e orientação do projeto PAPE da estagiária da Escola Técnica Psicossocial
de Lisboa
 Reuniões entre CAF’s, planeamento de atividades conjuntas
 Organização de ações conjuntas CAF/Escola – Escola Segura e Campanha de
recolha de Brinquedos
 Planificação de atividades com os Encarregados de Educação
 Projeto Jornal Digital – Lançamento do 1º número
 Formação de coordenadores e Monitores – atividades com crianças
 Formação de uma Monitora em Linguagem Gestual
 Planificação das férias de Natal e atividades exteriores
 Decorações de Natal do CAF
 Planificação da atuação para a Festa de Natal da Junta de Freguesia.
 Atendimento aos Encarregados de Educação;
 Inscrições para os períodos não letivos – abertura da CAF aos 5º e 6º anos – Férias
de Natal
 Abertura do CAF aos 5º e 6º anos nas férias e respetivas inscrições para esse
período não letivo
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
 Atividades do projeto de 2014/2015 sobre o tema “Como era e como é”
 Realização de trabalhos de casa, duas a três vezes por semana
 Desenvolvimento de atividades semanais com diferentes técnicas de pintura,
recorte, desenho de forma, construção de autorretratos, música, contos e lendas,
Colares, pregadeiras, etc.
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Criação da Horta pedagógica – Horta de cheiros
Inicio do projeto Atelier de costura com os alunos de 2º e 3º ano
Projeto Sons de Cá – Iniciação musical e aulas de flauta
Início de projeto Teatrinho de fantoches com alunos de 1º ano
Apoio e noticias dos alunos para o Jornal Digital
Acompanhamento dos Encarregados de Educação nas atividades propostas pelos
mesmos
Realização de presentes de natal com as crianças
Realização de diferentes objetos para a Banca de Natal a realizar no Mercado do
Lumiar
Realização de Bolas de Natal para a Árvore da Junta de Freguesia do Lumiar
Ensaios e atuação na Festa de Natal da Junta de Freguesia do Lumiar com a Peça
“Magia de Natal”
Carta ao Pai Natal



Atividades a desenvolver na CAF no período não letivo de Natal
 Ateliê de música aberto a todos os anos
 Ateliê de culinária – realização de bolachas de canela
 A hora do conto – construção e dramatização de uma história
 Ciência Viva com o tema “Vamos fazer um Pega Monstros”



Atividades a desenvolver no exterior
 Ida ao Circo Coliseu dos Recreios
 Museu do Teatro – construção de um presépio
 Natal solidário – entrega das bolachas de canela confecionadas na CAF aos
idosos do CAJIL
 Quinta Pedagógica – visita e peddy papper
 Visita e atividades no Museu dos Coches em Belém – “Teatro das Sombras
Chinesas e Caça ao Tesouro”.
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CAF – SÃO VICENTE
Início do ano letivo 2014/2015
Teve início as atividades da Componente de Apoio à Família subordinado ao tema “O
que ouço, esqueço, o que vejo, lembro, o que faço, aprendo”.
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
Desportivas
 Basquetebol
 Xadrez: treinos e torneios
Desenvolvimento sociocultural
 Criação do Hino do CAF
 Dança Hip Hop
 Música – Percussão
 Teatro
 Artes plásticas
 Jornal do CAF
Desenvolvimento de competências sociais
 Parlamento: funciona com a criação de um parlamento com um debate entre
deputados e com realização de dinâmicas sobre temas relevantes para os
jovens.
 Atividades realizadas: Sensibilizações sobre bullying e alimentação saudável
 Dinâmicas de grupo: jogos de grupo, atividades outdoor
Atividades recreativas
 Jogos de mesa, desportivos, etc.
 Torneios diversos
 Jogos de grupo: ténis de mesa, hockey de mesa, jogo do lenço, jogo das
cadeiras, jogo das estátuas, jogo do crocodilo, construir a ponte, jogo do
lencinho vai à mão, etc.
 Jogo de avaliação de desempenho: Jogo da Glória
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Comemorações de datas marcantes
 Semana da Mobilidade: com construção de carrinhos solares. Construção de
ecopontos
 Dia Mundial da alimentação: encontro intergeracional com o centro de convívio
do Paço do Lumiar. Realização de lanche, jogos, pinturas, roda dos alimentos,
sumos naturais.
 Dia Mundial da Música: construção do hino do CAF
 Dia Mundial do Animal: Jogos de mímica sobre animais
 Início do Outono: decoração da sala conforme estação
 Halloween – Dia das Bruxas
 Dia de São Martinho (Magusto)
 Natal – desenvolvimento de diversas atividades sobre o tema, sendo de
assinalar a participação na festa da Freguesia com três temas teatrais: dois
temas dos “Gatos Fedorentos” e outro intitulado a “ A Casa da Mosca Fosca”
APOIO PEDAGOGICO
Desenvolvimento de ajuda na realização dos trabalhos de casa.
TECNOLOGIAS
 Vídeo;
 Telejornal, filmes, videoclips
FÉRIAS DE NATAL
 Idas ao cinema Alvaláxia
 Ida ao Circo Coliseu dos Recreios e Restauradores
 Participação num ateliê de compotas
 Ida ao teatro da Trindade ver “ A Bela e o Monstro”
 Visita à Kidzania
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DEPENDÊNCIAS
CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO
Eixo de intervenção 1 – Fomentar a criação de projetos de vida
•

Apoio escolar: Continuação da 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.

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 desenvolver competências pessoais e
sociais. Neste trimestre realizaram-se as seguintes atividades:
- 4 Telejornais

- Jornal de Parede (semanal)
•

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 ensaios e apresentação da peça de teatro “Jesus Nasceu no
Século XXI”, na Festa de Natal do CAF.

•

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, gestão de conflitos e namoros virtuais.
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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 nas Festas de Natal da Junta de Freguesia e do CAF e no
Bazar de Natal, no mercado 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 (órgão). 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 Festas de Natal da Junta de Freguesia e do CAF e no Bazar de
Natal, no mercado do Lumiar.

•

Animação de Sala: A atividade consiste na dinamização de 2 salas: uma
destinada às crianças que frequentam o 1º e 2º ciclo 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.

- Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à
internet.
- Jogos Sociais e peddy-papers: Ocupação de tempos livres através do
jogo e do brincar.

- Horta: Manutenção da horta do CAF – plantação das culturas de
Inverno.
49

•

Atividades pontuais

- Festa de Natal do CAF: realização da festa de Natal com pinturas faciais,
escultura de balões, teatro, dança e música.
- Atividades de Férias de Natal: cinema, teatro “A Bela e o Monstro”, circo,
tardes convívio no CAF de São Vicente e Centro Social da Musgueira e almoço
convívio.

- Bazar de Natal: dinamização de quermesse, venda de objetos feitos pelos
utentes do CAF, realização de tererés, apresentação de dança hip-hop e recolha
de assinaturas da Amnistia Internacional, no mercado do Lumiar.
- Cinema: ida ao cinema visionar o filme “Os Gatos não têm Vertigens” no
âmbito das comemorações do mês internacional do idoso e em parceria com o
pelouro da acção social.
•

Estágios académicos

- 2 estágios de Técnico de Informática da Fundação da Juventude.
- 1 estágio de Técnico Psicossocial da Casa Pia.

- 1 estágio de Técnico Psicossocial da Escola Psicossocial de Telheiras.

- 1 estágio de Educador, no âmbito do programa Leonardo da Vinci (Alemanha).
•

Trabalho a Favor da Comunidade

•

Visitas exteriores
o Ida ao Centro de tratamento da Valorsul
o Ida ao Circo Coliseu dos Recreios
o Ida ao teatro da Trindade ver “ A Bela e o Monstro”
o Ida ao Museu do Ar
o Idas ao cinema Alvaláxia
o Almoço convívio num restaurante do Marquês de Pombal com as
crianças e jovens vencedores do jogo da montanha.

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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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.

•

Continuação das atividades do programa BIP-ZIP “Altamente”, em parceria com
o Centro Social da Musgueira e Associação Espaço Mundo:
- Dinâmicas de grupo.
- Xadrez.

- Oficina de Bombos.

- Formação de mediadores comunitários.
- Trabalho educativo de rua.

- Visitas à Valorsul e exposição no Museu da Eletricidade.
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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.

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.
A Biblioteca participou ativamente na apresentação das valências da Freguesia do
Lumiar, no Salão do Lar Militar da Cruz Vermelha, no dia 7 de dezembro, e tem
calendarizado para dia 19 a sua atividade de Natal com os utentes e suas famílias.

Foi ainda realizada intervenção de remoção e colocação de vidros interiores junto às
grades de enrolar, de reparação e substituição das fechaduras das grades de enrolar e
de pintura exterior/interior das grades na biblioteca
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, tendo
tido lugar reuniões técnicas com a Vereadora da Cultura e seu gabinete e como
a Direção Municipal de Cultura, com deslocação ao local;
Realização de aquisição de material técnico e de manutenção (escadote e
cortina de fogo) e de serviços de limpeza próprios;
Contacto com entidades com atividades calendarizadas para o ano de 2014,
com vista a afinamento de estratégia de divulgação e comunicação conjuntas e
preparação da época cultural de 2015, bem como identificação de novos
agentes e de nova oferta cultural para a maximização do equipamento;
Prossecução 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



Cerimónia de oferta de conjunto escultórico pela Embaixada do Paraguai à
Freguesia do Lumiar, seguido de atribuição de Medalha de Honra da
Freguesia ao Embaixador Luís Fretes Carreras, no dia 10 de outubro, na Rua
da República do Paraguai, com Banda da Armada e Coro do Grupo PT;



Dia Municipal Igualdade (24 de outubro): concerto de jazz e inauguração de
exposições da ILGA – Portugal (Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e
Transexual) e da União Mulheres Alternativa e Resistência (UMAR), na
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro



Magusto São João Batista, no dia 8 de novembro, na Academia 1.º de Junho
de 1893 e no Largo Júlio de Castilho



Fórum Fantástico, dias 14 e 15 de novembro, na Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro



Magusto de Telheiras, junto ao Centro Comunitário de Telheiras, no dia 15
de novembro



Espetáculo de Danças Khatak (Dança clássica Indiana), organizado em
parceria com a Embaixada da União Indiana, no Auditório da Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro, no dia 1 de dezembro



XI Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar, no dia 6 de dezembro de 2014,
no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, com o seguinte
programa de comunicações:
 O Lumiar na evolução administrativa da cidade de Lisboa (Pedro
Delgado Alves)
 Caracterização do Lumiar no século XIX a partir do livro de
enterramentos (Carlos Inácio, Carlos Leça da Veiga, Fernando
Andrade Lemos, Fernanda Cabrita, José António Silva, Marco
Africano)
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TOBIS Lumiar: Um lugar revisitado ou uma “Cidade do Cinema”
(quase) esquecida (Fernando Trindade, Rosa Trindade Casqueira)
Sporting Clube de Portugal – O Clube do Lumiar (Ana Arez)
Apresentação: História das coletividades do Lumiar (Maria João
Figueiroa)
Apresentação: Projeto Lumiarte (Ana Vilar Bravo)



Evento de Natal das Valências da Junta de Freguesia, no Lar Militar da Cruz
Vermelha, no dia 7 de dezembro (com a presença do Centro de Artes e
Formação, Componentes de Apoio à Família de São Vicente e Quinta dos
Frades, UTIL, Centro de Convívio do Paço do Lumiar, Biblioteca Maria Keil, e
Coro dos Funcionários);



Animação cultural do Mercado do Lumiar nos dias 11, 12 e 13 de dezembro:
coro da UTIL, teatro de rua, dança do Centro de Artes e Formação,
workshops de artes plásticas;



Concerto de Natal da Freguesia do Lumiar, no dia 14 de dezembro, na Igreja
do Colégio São João de Brito, com a organista Maria Moura e o seguinte
alinhamento de agrupamentos corais:
 Coro do Grupo PT
 Coro Lumen Artis
 Coro de Pais e Alunos dos Colégios Mira-Rio e Planalto
 Coro da Academia Musical 1.º de Junho de 1893
 Coro da UTIL
 Coro da Associação de Residentes de Telheiras
 Coro de Santo Inácio
 Coro do Colégio de Santa Doroteia



Concerto Barroco, no dia 19 de dezembro, pelo Coro de Câmara da
Universidade de Lisboa (obras de Charpentier e música barroca de Natal);



Oriental Xmas, programado para 25 de dezembro, na Comunidade Hindu de
Portugal
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Centro de Documentação

Conforme referido nas informações escritas anteriores 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).

•

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, estando já
concluída a primeira ronda de levantamentos fotográficos a partir do referido Arquivo.

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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Património

No quadro da conservação do património histórico da Freguesia, e perante a
impossibilidade de preservação do edifício histórico da Associação José Estevão, cujo
estado de degradação determinará a sua demolição, a Junta de Freguesia assegurou a
preservação dos azulejos emblemáticos da fachada, tendo já adjudicado a sua
remoção e conservação, com vista a futura exposição nas novas instalações da Junta
de Freguesia.
Atividade editorial

A Junta de Freguesia procedeu à edição das Atas das X Jornadas Histórico-Culturais do
Lumiar (2014), tendo o trabalho sido apresentado a 6 de dezembro, aquando da
realização das XI jornadas.

Encontra-se em preparação edição conjunta com a CML da “Histórias das Coletividades
da Freguesia do Lumiar”, estimando-se o lançamento para o início de 2015.

A Junta de Freguesia recebeu igualmente pedidos de apoio à edição de trabalhos de
investigação científica na área da geografia e urbanismo relacionados com o território
do Lumiar, cuja fórmula de concretização está a analisar.

Parcerias externas


Prossecução da parceria do projeto Lumiarte (enquadrada em protocolo com a
Faculdade de Letras da UL), através de reuniões de coordenação diversas,
nomeadamente com a EGEAC, com a Galeria de Arte Urbana (GAU) e com a
UIT-Norte com vista a articulação de intervenções no território em maio de
2015;
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Gestão de equipamentos

DESPORTO

•

Prossecução da 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 e arranque de planeamento de possibilidades de
novas infraestruturas desportivas da Freguesia;

•

Arranque da nova época desportiva 2014/2015 nas instalações desportivas
preparadas para o efeito:
 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:
• Inauguração do novo piso da nave do pavilhão Gimnodesportivo das
Escolas Básica e Secundária do Lumiar no dia 9 de Novembro de 2014;
•

Inauguração da renovação do Polidesportivo do Bairro da Cruz
Vermelha, através da realização de torneio informal com equipas do
bairro, seguido de convívio com a população, no dia 22 de Novembro de
2014.

•

Arranque da preparação de intervenção em outros minicampos de
jogos transferidos no âmbito da reforma administrativa, na zona da Alta
de Lisboa;

•

Atribuição de Subsídio ao Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da
Cruz Vermelha para reparação telhado sala de Boxe e Jiu-Jitsu - €
300,00.

Atividades desportivas
•

Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão
Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar disponibilizado
para as coletividades, incluindo:
 Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades;
 Jogos Oficiais das Coletividades em diversas modalidades;
 Atividades de grupos informais.
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•

Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Polidesportivo
do Alto da Faia disponibilizado para as coletividades e grupos informais.
 Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades.
 Atividades de grupos informais.

•

Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão
Municipal da Musgueira em articulação com Centro Social da Musgueira MEDIATECA
 Atividades regulares das coletividades em diversas modalidades.

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação


Continuidade de 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.



Continuação da dinamização e acompanhamento do funcionamento dos Centros
de Treino / Escolas de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar relativas à época
desportiva 2014/2015, a funcionar em parceria com as Colectividades 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)
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Apoio a coletividades
•

Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de Junho de 1893 (Basquetebol) para
deslocações (jogos oficiais, incluindo 2 idas ao Porto, Esgueira, Aveiro e Angra do
Heroísmo) – € 3200,00.

•

Atribuição de subsídio ao Académico Clube de Ciências – Futsal para Atividades
Desportivas – € 3000,00.

•

Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de Junho de 1893 – Basquetebol
para atividades Desportivas – € 3000,00.

•

Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da Musgueira – Futebol 11 para
atividades Desportivas – € 2500,00.

•

Oferta de Material desportivo às coletividades da Freguesia:
- Academia Musical 1º de Junho 1893 – Equipamentos de Basquetebol;
- Académico Clube de Ciências – Sweat Shirts de Aquecimento;
- Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte – Fatos de Treino
e Coletes de Pesca Desportiva;
- Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha – Material
de Boxe;
- Recreativo Águias da Musgueira – 100 pares de meias de Futebol 11 e
150 toalhas para banho;
- Sporting Clube de Portugal – Bolas de Andebol.

•

Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Cedência de transporte – para
deslocação das equipas de Futebol 11 no dia 30 de Novembro;

•

Apoio ao Grupo “Os Metralhas BTT – Cedência de transporte – para deslocação da
equipa de BTT no dia 4 e 5 de Outubro

•

Apoio ao Sporting Clube de Portugal – Cedência de transporte – para deslocação
das equipas de Rugby nos dias 1, 15 e 29 de Dezembro

•

Apoio ao Torneio de Futsal do 3º ciclo e secundário em masculinos e femininos
organizado pelo Agrupamento de Escolas Lindley Cintra realizado no dia 11 de
Dezembro no seu Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas – reforços alimentares e
Medalhas para os vencedores;
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•

Apoio ao convívio de minibasket – Ação Programa Escolhas organizado pelo
Sporting Clube de Portugal realizado no dia 11 de Outubro no Pavilhão
Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar – reforços alimentares para os
participantes;

•

Apoio ao convívio da Secção de Atletismo – Atletas e Staff – da Associação de
Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, por ocasião da entrega dos troféus
referente à época desportiva 2013/2014;

Olisipíadas

Durante a presente época desportiva, em parceria com as novas 24 freguesias de
Lisboa, o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal e diversas
Federações Desportivas, a Câmara Municipal de Lisboa vai organizar as Olisipíadas,
evento desportivo que pretende ser um fator de união e integração, estimulando a
identidade e sentido de pertença por parte das populações às suas freguesias e
recuperar o espírito dos Jogos de Lisboa, descontinuados há cerca de uma década.
O período de inscrição decorre entre os meses de outubro e janeiro, podendo
participar todas as crianças que tenham, ou venham a ter durante o ano civil de
realização das Olisipíadas, idades compreendidas entre os 6 (seis) e os 14 (catorze)
anos de idade e que:

b) Residam no concelho de Lisboa; ou,
c) Frequentem um estabelecimento de ensino no concelho de Lisboa; ou,
d) Frequentem um clube desportivo no concelho de Lisboa; ou
e) Mantenham outro fator de relação com a Freguesia (morada de familiares ou
local de emprego dos pais).

O Departamento de Desporto da Junta de Freguesia desenvolveu inúmeras reuniões
de trabalho com a Câmara Municipal para preparação da edição de 2015, tendo
acolhido na sua sede uma das reuniões preparatórias relativas à zona Norte da cidade.
Prémio Professor Reis Pinto

Teve lugar no dia 27 de novembro, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, a
cerimónia de entrega do Prémio de Mérito Desportivo Professor Reis Pinto, referente
aos anos de 2013 e 2014, tendo igualmente sido agraciadas as várias coletividades da
Freguesia do Lumiar. Foi igualmente anunciada a intenção de criar novas categorias no
futuro regulamento do prémio, distinguindo atletas, treinadores, dirigentes e
revelações.
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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, incluindo visitas aos
locais, nomeadamente nos casos:
o Processo nº ENT/8454/DMMT/14 - retificação da visibilidade da sinalização
vertical junto da interação da R. Federico George com a R. Abel Salazar;

o Resposta à solicitação de uma munícipe para intervenção no espaço público (10
de Outubro), em Telheiras, nas traseiras da Rua Prof. Aires de Sousa, mais
especificamente na Rua Prof. Veiga Ferreira n.º 23A, para minimizar a
dificuldade de acesso para cargas e descargas das lojas neste local e eventuais
acessos de emergência para combate a incêndio aos fogos virados para o
interior do quarteirão;
o Processo nº 7141/LZ/2014, Comunicação Prévia (Licenciamento Zero) para o
licenciamento de uma esplanada, no âmbito de uma Ocupação de Via Pública
para o estabelecimento sito Rua Prof. Barbosa Sueiro, 14;
o Processo de autorização de Ocupação temporária do espaço público para a
realização do Magusto em Telheiras, no dia 15 de Novembro, na Praceta Prof.
José Conde/ Praceta José Corujo;
o Obtenção da Licença de Funcionamento de Recintos de Espetáculos e Recintos
Públicos nº1044/OT/14, para a realização da Feira de Natal na envolvente da
Sede da JFL, para o período 26 de Novembro a 09 de Janeiro 2015.
Planeamento Urbano
•

•

Reavaliação da Proposta de projeto municipal de Acalmia de Tráfego “Zona 30 –
Bairro de Telheiras” face quer à insuficiência dos valores inicialmente
orçamentados, quer ao falecimento do empreiteiro inicialmente contratado.
Reunião com os serviços técnicos da CML (DMMT e DMPO), em 26 de Setembro.
Reunião com a Equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal da CML, em 16 de
Outubro, para:
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o Aferição das soluções de discutidas com os serviços técnicos da CML (DMMT e
DMPO) em Agosto, decorrentes dos contributos da discussão pública.

•
•
•

o Definição dos temos de colaboração estruturada e regular com a JFL para a
implementação do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, na Freguesia do
Lumiar.

Formação de um dos funcionários da JFL (20 -22 de Outubro), em articulação com
o Pelouro do Espaço Público, para preparação do início de execução do Plano de
Acessibilidade Pedonal em 2015.

Identificação e mapeamento dos terrenos e outros imóveis da EPUL que
transitarão para a CML, de eventual interesse para a Freguesia do Lumiar;
Reunião com o Vereador Manuel Salgado (26 de Novembro) para
acompanhamento e discussão das diferentes versões da proposta de intervenção
para a envolvente da atual sede da JFL, em desenvolvimento pela CML, no âmbito
do Programa “Uma Praça em cada Bairro”, enquadrada na 1ª fase do Programa.

Economia, Empreendedorismo e Inovação
•
•

Participação no lançamento da Iniciativa “Comércio de Telheiras”, promovida pela
Associação ‘Viver Telheiras’ a 2 de Outubro, no Auditório da Biblioteca Orlando
Ribeiro.
Reunião informal com a Direção da APDSI (6 Outubro) para identificar
oportunidades de colaboração entre a JFL e a APDSI, decorrente desta ter a sede
na Freguesia do Lumiar e pretender ter uma ação, também à escala local da
freguesia.

•

Apoio institucional à Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade
da Informação (APDSI), com sede na Freguesia do Lumiar, no âmbito da realização
da Conferência "Sistemas de Informação Geográfica: Que Políticas Afinal?",
realizada no dia 22 de Outubro, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro.

•

Reunião com a Vogal da Direção do ISEC, para coordenação da intervenção da JFL
com o Banco do Tempo do Lumiar, relativamente a uma eventual ação de
formação para os comerciantes e lojistas em design e organização de montra e
expositores.

•

Reunião com a Presidente do Conselho Diretivo do ISEC (14 de Novembro), para
auscultação do interesse em disponibilizar espaço para acolher uma incubadora de
empresas no Campus Académico do Lumiar.

62

Mercado do Lumiar
•

•

•

Plenário com os com os comerciantes do Mercado do Lumiar, a 28 de
Novembro, com a presença de três elementos do Executivo da JFL, o
Presidente, o Tesoureiro e o Vogal do Pelouro, para identificação de problemas
e oportunidades de melhoria das condições de funcionamento e atendimento,
bem como a definição do calendário de implementação das medidas;
Preparação da revisão do horário do mercado e do regime de taxas aplicáveis
aos comerciantes e lojistas, para apresentação à Assembleia de Freguesia de 17
de dezembro;
Desenvolvimento de contactos com vista à realização de obras de
requalificação pontual do mercado no arranque de 2015, reforçando as
acessibilidades, qualidade dos espaços comuns e infraestruturas de apoio.

Intervenção Local
•

Identificação e avaliação das oportunidades de financiamento no âmbito do
Portugal 2020, nomeadamente o aviso de abertura de candidaturas na 1ª fase
do Concurso para DLBCs (16 de Novembro).
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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.



Conclusão da execução de remodelação das plataformas de comunicação
institucionais na Internet através da aquisição de serviços para remodelação
provisória do sítio atual da Junta, com lançamento previsto para o início do novo
ano civil:
- Design, layout e programação HTML – PHP – CSS3;
- Instalação/ Configuração e debug no servidor;
- Inclusão de funcionalidades de calendário.



Conclusão da primeira fase de mudança da imagem institucional da Freguesia, com
escolha de prestador de serviço, e preparação do desenvolvimento da mesma para
estacionário, imagem departamental e de serviços/eventos a tratar com imagem
autónoma, mas enquadrada na linha global da Freguesia.



Desenvolvimento de material de divulgação de eventos culturais da Freguesia e de
folhas de sala respetivas, bem como apoio à conceção, paginação e edição das Atas
das X Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar.



Levantamento, conceção, produção e distribuição de Agenda de Natal 2014,
reunindo todas as atividades em curso na Freguesia por parte das instituições
locais para a quadra natalícia.
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Recenseamento e atos eleitorais

Descentralização dos locais de votos

No período em análise teve lugar reunião de trabalho com os serviços da
Administração Eleitoral (entretanto integrados organicamente na Secretaria-Geral do
Ministério da Administração Interna, o que atrasou ligeiramente o arranque dos
contactos) com vista à descentralização dos locais de voto para futuros atos eleitorais.

A reunião técnica permitiu identificar as operações necessárias a empreender a tarefa
de descentralização a partir do recenseamento existente, que se colocam quase em
exclusivo na esfera da Freguesia, e que arrancarão após reunião da Comissão de
Recenseamento a realizar em janeiro, para fixar os termos da intervenção
reorganizadora do recenseamento.
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia





Eleitores recenseados: 37.933

Licenciamento de canídeos e gatídeos: 78
Certificação de fotocópias: 2

Atestados: total de 634 (de 20/9 até 30/11), 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

Setembro
(a partir
de dia 20)
31
0
0
1
1
0
0
44
2
0
2
0
12
6
2
1
11
4
3
2
0
1
0
0
123

Outubro

Novembro

TOTAL

40
2
0
1
1
0
10
62
4
9
18
1
50
14
15
3
35
4
10
1
1
2
0
0
283

25
0
0
1
1
0
5
22
4
4
7
3
48
27
16
1
32
12
16
2
0
2
0
0
228

96
2
0
3
3
0
15
128
10
13
27
4
110
47
33
5
78
20
29
5
1
5
0
0
634

[TOTAL: 1 de janeiro a 30 de novembro: 3082 atestados]
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Gestão administrativa e financeira


Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €708,17

Deslocações efetuadas pelo autocarro:


















01/10/2014 – Vida Cultura e Arte – Associação Cultural, deslocação ao Jardim
Zoológico;
04 e 05/10/2014 – Os Metralhas, deslocação a Fátima;
08/10/2014 – Comunidade Hindu de Portugal, deslocação a Mafra, Sobreiro e
Ericeira;
12/10/2014 – Leões de Portugal, IPSS, deslocação a Vendas Novas;
16/10/2014 – Inválidos do Comércio, deslocação a A-dos-Cunhados;
18/10/2014 – Associação de Residentes de Telheiras, deslocação a Santarém e
Alpiarça;
19/10/2014 – Associação Sporting Clube de Portugal Rugby, deslocação a Leça
da Palmeira;
27/10/2014 – CAJIL, Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar, deslocação a
Sintra;
28/10/2014 – Escola Secundária do Lumiar, deslocação à Verdizela;
01/11/2014 – Associação Sporting Clube de Portugal Rugby, deslocação a
Évora;
03 a 08/11/2014 – CAJIL, Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar,
deslocação a Aveiro;
15/11/2014 – Associação Sporting Clube de Portugal Rugby, deslocação à
Lousã;
16/11/2014 – Foco Musical, deslocação a Estarreja;
17/11/2014 – Inválidos do Comércio, deslocação a Sete Casas (Loures);
18/11/2014 – Inválidos do Comércio, deslocação a Cascais, Cabo da Roca e
Sintra;
29/11/2014 – Associação Sporting Clube de Portugal Rugby, deslocação à Lousã
30/11/2014 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação a Alenquer.
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