Informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia do Lumiar à Assembleia de Freguesia
(1.º Trimestre de 2015)

Reunião de 29 de abril de 2015

Lar Militar da Cruz Vermelha
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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. Atenta a continuada exigência da reforma
administrativa, o ritmo das reuniões manteve a 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, desde a última informação escrita relativa ao trimestre
anterior, a Junta de Freguesia reuniu nas seguintes datas:














18 de dezembro de 2014
30 de dezembro de 2014
6 de janeiro de 2015
15 de janeiro de 2015
20 de janeiro de 2015 (Reunião pública, realizada na sede da Junta de
Freguesia)
22 de janeiro de 2015
27 de janeiro de 2015
3 de fevereiro de 2015
19 de fevereiro de 2015
24 de fevereiro de 2015 (Reunião pública, realizada na sede da Junta de
Freguesia)
3 de março de 2015
10 de março de 2015
17 de março de 2015 (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
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24 de março de 2015 (Descentralizada, realizada no Centro de Artes e
Formação no Bairro da Cruz Vermelha)
26 de março de 2015
31 de março de 2015 (Descentralizada, realizada no Auditório da Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro em Telheiras)
1 de abril de 2015
7 de abril de 2015
16 de abril de 2015
21 de abril de 2015 (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
23 de abril de 2015

Órgãos auxiliares da Freguesia

No período em análise, o Grupo de Trabalho da Toxicodependência da Comissão Social
de Freguesia reuniu nos dias 22 de janeiro, 26 de fevereiro e 25 de março na sede da
Junta de Freguesia e no Centro Social da Musgueira.
Reuniu a Comissão de Recenseamento da Freguesia nos dias 9 de março e 23 de
março.
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Reuniões de trabalho e representações externas

Associação Viver Telheiras
Homenagem da AFL ao Presidente do Águias da Musgueira
Rede empregabilidade da Alta de Lisboa (REAL)
Sessão de boas-vindas ao novo Embaixador do Paraguai
Comemoração do Dia da República da Índia
Centro Cultural de Telheiras
Le monde diplomatique
Associação dos Amigos da Quinta das Conchas
Escola Alemã de Lisboa
Tomada de posse do Comandante da Polícia Municipal
Casa da Europa do Distrito de Lisboa – exposição Letónia
Sessão pública discussão Urbanização M.ª Droste (JF Carnide)
Rede DLBC Lisboa
Assembleia de Condóminos da Praça Central de Telheiras
Sessão de esclarecimento sobre os contratos de renting
referentes às carrinhas do serviço Porta-a-Porta (CML, com
demais Juntas de Freguesia da cidade)
Visita da 7.ª Comissão da AML ao Lumiar
Associação SOS Animal
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Inauguração da Ponte Ciclável sobre a 2.ª Circular
Escola de Dança Ana Köhler – Espetáculo de Aniversário
CML (Eng.º Carlos Ferreira) – Questões técnicas sobre o
contrato de renting celebrado entre a CML e a FINLOGO cuja
posição contratual da CML foi cedida à JFL, referente ao serviço
Porta-a-Porta
Vereador Manuel Salgado (Urbanismo)
Direção da ANAFRE
Sessão pública de discussão do projeto M.ª Droste
Movimento Escola Pública
Abertura Olisípiadas
Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de
Bicicletas
Faculdade de Direito e Faculdade de Arquitetura da UL
Centro Cultural de Telheiras
EDP
Avaliação externa Agrupamento Lindley Cintra – abertura
Recreativo Águias da Musgueira
Academia 1.º de Junho de 1893
Vencedora do Orçamento Participativo 2014 para Qt.ª Lilases
Coro ART
Embaixada da Índia
Avaliação externa Agrupamento Lindley Cintra – audição JF
Sessão Pública: “Uma Praça em cada bairro”

9 de janeiro
11 de janeiro
13 de janeiro
26 de janeiro
27 de janeiro
29 de janeiro
30 de janeiro
2 de fevereiro
3 de fevereiro
3 de fevereiro
5 de fevereiro
5 de fevereiro
7 de fevereiro
9 de fevereiro
11 de fevereiro
12 de fevereiro
12 de fevereiro
13 de fevereiro
14 de fevereiro
15 de fevereiro
18 de fevereiro

19 de fevereiro
20 de fevereiro
21 de fevereiro
21 de fevereiro
24 de fevereiro

27 de fevereiro
27 de fevereiro
27 de fevereiro
2 de março
2 de março
3 de março
4 de março
4 de março
4 de março
4 de março
4 de março
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Apresentação Lisboa Capital Europeia Voluntariado
Sessão Comemorativa da Associação Portuguesa das Mulheres
Juristas
Associação de Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
Galeria de Arte Urbana
Centro Social da Musgueira
Embaixada da Índia
Gabinete do Vereador Duarte Cordeiro (Higiene Urbana)
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Vereadora Catarina Vaz Pinto (Cultura)
Vereadora Paula Marques (Habitação)
Associação de Basquetebol do Sporting Clube de Portugal
Acompanhamento de técnicos GEBALIS ao Bairro Cruz Vermelha
Lançamento programa “Lisboa é Linda”
Vereador Duarte Cordeiro
Sporting Clube de Portugal
EDP
Dia do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
UIT - Norte
Sessão pública discussão Urbanização Maria Droste promovida
pela Junta de Freguesia do Lumiar
Casa do Minho
Diretor Mobilidade da CML – Prof. Tiago Farias
Inauguração de arruamentos (José Travassos e Vítor Damas)
Dia da Universidade Lusófona
Visita à Quinta das Camélias com ADFA e Leões de Portugal
Sessão de despedida do Presidente da CML António Costa
Visita CML aos locais de voto
ISEC – Conferência Marketing Territorial
Universitas / Campus Lumiar
Vereadora Graça Fonseca (Educação)
Betweein – Educação para o epreendedorismo
AEMR – Voto em mobilidade
Casa do Concelho de Penacova
Associação de Proprietários da Quinta dos Alcoutins
APRE! – Sessão no Auditório da BMOR
Crescer na Maior
Instituto do Cinema e Audiovisual
Comissão moradores Paço do Lumiar
Centro Social da Musgueira / CLIP / F. Aga Khan

5 de março
8 de março

9 de março
9 de março
10 de março
10 de março
11 de março
17 de março
17 de março
17 de março
18 de março
18 de março
18 de março
18 de março
18 de março
18 de março
20 de março
20 de março
20 de março

22 de março
25 de março
27 de março
28 de março
1 de abril
1 de abril
9 de abril
9 de abril
14 de abril
17 de abril
17 de abril
17 de abril
19 de abril
20 de abril
21 de abril
22 de abril
22 de abril
24 de abril
24 de abril
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Representações comunitárias
Grupo Comunitário da Alta de Lisboa

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







18 de dezembro de 2014 – Biblioteca Maria Keil
15 de janeiro de 2015 – Junta de Freguesia do Lumiar
29 de janeiro de 2015 – Junta de Freguesia do Lumiar
26 de fevereiro de 2015 – Centro de Dia do Centro Social da Musgueira
13 de março de 2015 – Peddy Paper Institucional (visita a várias instituições do
território)
19 de março de 2015 – Pista de Atletismo Prof. Moniz Pereira

Tendo a JFL passado a integrar o grupo de coordenação do Grupo Comunitário da Alta
de Lisboa, este órgão reuniu nos dias 17 de dezembro, 13 de janeiro, 23 de fevereiro e
16 de março na sede da Junta de Freguesia.
A Junta de Freguesia participou ainda nas reuniões do Grupo de Trabalho de Segurança
do GCAL, nos dias 10 de dezembro, 14 de janeiro, 11 de fevereiro e 11 de março.
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:
•

15 de janeiro – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do desfile de Carnaval)

•

29 de janeiro – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa

•

11 de fevereiro – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do Festival de Telheiras)

•

18 de fevereiro – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do Festival de Telheiras)
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•

25 de fevereiro – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do Festival de Telheiras)

•

12 de março – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do Festival de Telheiras)

•

18 de março – Centro Comunitário de Telheiras da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (preparação do Festival de Telheiras)
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Representação e relações institucionais
Assembleia Municipal de Lisboa

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










13 de janeiro
27 de janeiro
10 de fevereiro
24 de fevereiro
3 de março
10 de março
31 de março
21 de abril
28 de abril

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 visita
realizada pela Comissão de Educação, Cultura, Juventude e Desporto à Freguesia do
Lumiar, no âmbito das suas deslocações ao terreno e no quadro da qual foi possível
visitar:





Biblioteca Maria Keil
Escola EB 2,3 do Alto do Lumiar (D. José I)
Auditório e Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
Comunidade Hindu de Portugal

A pedido da 2.ª Comissão da AML (Comissão de Economia, Turismo, Inovação e
Internacionalização) o Presidente esteve presente no dia 16 de março para apresentar
o plano de ação da Freguesia do Lumiar em relação ao respetivo Mercado. Na
sequência de uma petição relativa aos impactos da operação de loteamento prevista
para o terreno “Maria Droste”, na Freguesia de Carnide, com reflexos no Lumiar, o
Presidente esteve presenta na audição dos peticionários e será autonomamente
ouvido em reunião conjunta da 3ª e 4.ª Comissões Permanentes (Comissão de
Ordenamento do Território, Urbanismo, Reabilitação Urbana, Habitação e
Desenvolvimento Local e Comissão de Ambiente e Qualidade de Vida,
respetivamente).
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
1.º trimestre de 2015, tendo sido finalmente efetivada a transferência das
competências de licenciamento para as Freguesias, a partir de 1 de janeiro. Mantevese o trabalho da comissão de acompanhamento municipal da reforma, com a qual a
Freguesia do Lumiar se correspondeu por diversas vezes.
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. O processo de transferência de contratos de fornecimento de eletricidade
efetuado em 2014 previa o término dos contratos no início de 2015, pelo que foi
necessário proceder à celebração de contrato de fornecimento com a EDP para o
período remanescente de 2015, até se proceder, através da adesão à plataforma de
compras eletrónicas da Área Metropolitana de Lisboa, a uma solução definitiva e
plurianual.
Recursos Humanos

Finda a segunda fase de transição de pessoal, a Junta de Freguesia mantém 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. Foi concluída a avaliação de necessidades adicionais no
quadro das competências já transferidas, com vista a aferir da suficiência do pessoal
afeto às novas funções e que é traduzida na alteração proposta ao mapa de pessoal
em discussão na Assembleia de Freguesia de abril. Prevê-se, consequentemente, a
abertura de concurso de admissão para as funções de assiste operacional nas áreas da
educação e da limpeza e higiene urbana.
A área dos licenciamentos e da fiscalização do espaço público continua a carecer de
um técnico superior, a procurar em regime de mobilidade, sendo que se encontram
transitoriamente asseguradas com recurso ao apoio técnico de uma assessoria em
prestação de serviços para o efeito.
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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 assinatura do
contrato de comodato entre o Município e a Freguesia, que enquadrará não só as
novas, bem como as instalações já ocupadas pela Junta de Freguesia, a saber:
a)
b)
c)
d)

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

Assegurou-se que o comodato vai contemplar 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.
Ficou concretizada no dia 24 de abril a saída da Divisão de Mercados e Feiras e da
Auditoria Jurídica que já se encontram instaladas noutros edifícios municipais,
podendo começar o processo de reconversão das instalações na futura sede da
Freguesia.
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, tendo já havido desenvolvimentos em
relação à Alta de Lisboa, com a sugestão de um espaço na Alameda da Música.
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RECURSOS HUMANOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
Quadro geral

O balanço final da transferência de recursos humanos na sequência da reforma
administrativa, apesar do extensíssimo aumento de pessoal ao serviço da Freguesia
(hoje contando com 82 trabalhadores em funções públicas, conforme se pode
consultar no quadro em anexo) não permite ainda à Freguesia do Lumiar satisfazer
todas as necessidades decorrentes das novas competências, em particular no que
respeita a tarefas de licenciamento, fiscalização de espaço público e suporte à
governação no espaço público e apoio administrativo.
Paralelamente, subsiste uma necessidade de reforço de pessoal na Limpeza e Higiene
Urbana, atenta a dimensão do território, bem como a estabilização das relações
laborais no domínio da educação, no que respeita às auxiliares de ação educativa.
Nesse sentido, propõe-se à Assembleia de Freguesia que discute a presente
informação a correspondente alteração do mapa de pessoal, apontando paras as áreas
carenciadas e visando a abertura de procedimento de recrutamento de efetivos.
No período em análise foi possível concretizar duas mobilidades inter-categorias,
passando o mapa de pessoal da Freguesia a contar com um técnico superior jurista, em
mobilidade da Administração Regional dos Açores, e de uma assistente técnica, em
mobilidade da Freguesia de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz.
Para além dos casos já existentes (em que se manteve o prestador ou houve alteração
do mesmo), o recurso a prestações de serviço cresceu significativamente no ano de
2014, fruto de diversos fatores de ocorrência simultânea, a saber:
-

-

A reforma administrativa da cidade, que implicou a transferência de
prestadores de serviço na área da educação, e obrigou à satisfação de
necessidades no Auditório da BMOR, Mercado do Lumiar e Porta-a-porta e o
reforço de intervenção na higiene urbana;
A ativação de novo CAF em São Vicente de Telheiras (anteriormente gerido
pela Freguesia de Carnide);
O alargamento de horário e oferta dos CAFs já existentes na Freguesia do
Lumiar;
Os projetos BIP/ZIP desencadeados pela Freguesia do Lumiar.

A listagem completa encontra-se em anexo à presente informação escrita, atualizada a
24 de abril de 2015. Com a abertura dos procedimentos de admissão de pessoal em
análise na Assembleia de Freguesia, estima-se ser possível uma redução em 25
prestadores no decurso de 2015.
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BALANÇO PRESTADORES DE SERVIÇO
Reforma administrativa (JI, Mercado, Suporte à governação,
LHU, BMOR, Porta-Porta)
Novo CAF S. Vicente
Reforço oferta na educação (CAFs e Psicóloga)
Já em funções ou mera alteração do prestador
BIP/ZIP
TOTAL

30
8
7
9
3
57

Formação

Para além das ações de formação promovidas pelo Município de Lisboa com vista à
concretização da reforma administrativa e que têm sido objeto de frequência pelos
funcionários e colaboradores da Freguesia, importa desenhar um plano de formação
permanente para as várias valências e necessidades da autarquia e que será
apresentado em próxima reunião da Assembleia de Freguesia. Para além da CML, são
diversas as entidades contactadas para serem parceiras para formação,
nomeadamente a ANAFRE, as instituições de ensino superior da cidade de Lisboa, o
INA, entre outras.
Procedimentos internos

As exigências da reforma administrativa em termos de volume de trabalho e alteração
estrutural da orgânica da Freguesia, bem como as diversas alterações de fluxo de
procedimentos permitidas pela chegada ao quadro de técnico superior jurista,
importam uma alteração substancial dos procedimentos e métodos internos de
funcionamento, em particular uma vez concretizada a passagem para a nova sede.
Assim, vislumbra-se como prioritário para os próximos meses a realização de trabalho
de preparação de:
-

Regulamento de serviços
Revisão da Norma de controlo interno para fins de gestão de contabilidade e
tesouraria
Conclusão dos procedimentos de contratação coletiva para estabilizar
normativo das relações laborais
Revisão de procedimentos de contratação pública em linha com legislação
recente e orientações do Tribunal de Contas;
Guião de atendimento sensível às novas competências e à revisão do Código do
Procedimento Administrativo
12



IGUALDADE E JUVENTUDE

No período em análise ocorreram diversos avanços relativos à concretização do
Plano de Igualdade da Freguesia do Lumiar, a saber:
-

A 8 de março, apresentação do diagnóstico inicial e de pontos-chave do
Plano, em sessão pública na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro;

-

A 20 e 21/03/2015: Ação de formação aos funcionários, visando
auscultação sobre a implementação de Plano para a Igualdade da Junta de
Freguesia do Lumiar;

-

A 8 de abril foi remetido primeiro relatório de conclusão da 1.ª fase de
preparação do plano, focando as vertentes externa e interna de
intervenção futura.



A 10 de janeiro, o Município da Lisboa e as Freguesias da cidade que se
empenharam no Dia Municipal da Igualdade (entre as quais o Lumiar, que acolheu
duas exposições na BMOR) foram agraciadas pela ILGA – Portugal com o Prémio
Arco-Íris 2014



Após a elaboração de primeiro levantamento comparado de regulamentos
municipais de Conselhos de Juventude e de entrega de primeiro anteprojeto de
regulamento para Conselho Local de Juventude do Lumiar, encontra-se em análise
e preparação de discussão pública com os interessados o modelo de
implementação.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados:
•
•
•
•
•

190 atendimentos sociais;
17 visitas domiciliárias;
3 provas de vida;
4 intervenções no âmbito da saúde pública, em articulação com o posto de
limpeza, Centro de Saúde do Lumiar e SCML;
1 acompanhamento de ocorrências de situações de emergência, sinalizada pelo
Serviço Municipal de proteção Civil e Bombeiros Sapadores;

Estágios curriculares

Acolhimento de 2 estágios curriculares de 3º ano, do curso de Serviço Social, da
Universidade Lusófona.

Foi ainda realizado o acolhimento de 1 estágio de ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E
COMANDO da Escola Tecnológica da NOVOTECNA, no âmbito de Cursos de
Aprendizagem de nível IV, com a duração de 1300 horas.
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).
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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 22 sacos.
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. Foi já 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.
9.

Mercado do Lumiar
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.
8.

Mercado do Lumiar
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
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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 64 atendimentos.
Balcão de apresentação quinzenal a desempregados

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 sextafeira, das 09h00 às 13h00, nas instalações da Universidade da Terceira Idade do
Lumiar. Este é um serviço de apoio à população desempregada a auferir subsídio de
desemprego, com obrigatoriedade de apresentação quinzenal, num universo de cerca
de 900 pessoas mensalmente.
Apoio ao preenchimento do IRS

Desde 9 de Março, a JFL, promove gratuitamente, apoio ao preenchimento do IRS, no
Ciberespaço, de 2ªF a 6ªF, entre as 14h00 e as 17h00. Paralelamente, está disponível
no local o catálogo com um breve descritivo e o NIF das instituições sociais da
freguesia, visando sensibilizar as pessoas para contribuírem com 0,5% do IRS para
entidades locais.
Eventos e atividades realizados


06/01/2015: CANTAR DAS JANEIRAS, os idosos do Centro de Dia do Centro
Social da Musgueira e o coro da Universidade da Terceira Idade do Lumiar,
cantaram as Janeiras à população, executivo e funcionários da JFL;



04/02/2015: Visita dos técnicos das instituições de idosos da freguesia à
EXPOSIÇÃO LOUCAMENTE, no Pavilhão do Conhecimento;



12/02/2015: REALIZAÇÃO DO BAILE DE CARNAVAL, em parceria com todas as
instituições de idosos da freguesia, no Lar Militar da Cruz Vermelha;



13/03/2015: Visionamento do filme/documentário, ALENTEJO, ALENTEJO, no
Instituto do Cinema e Audiovisuais;
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PROGRAMA À TARDE NA CIDADE




30/01/2015:. VISITA GUIADA AO BANCO DE PORTUGAL;
25/02/2015: VISITA GUIADA AO TEMPLO RADHA KRISNA;
25/03/2015: VISITA GUIADA AO NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA CASA DOS BICOS;

PASSEIOS SÉNIOR




31/01/2015: PASSEIO SENIOR A MONTEMOR O VELHO;
21/02/2015: PASSEIO SENIOR A BORBA E VILA VIÇOSA;
28/03/2015: PASSEIO SENIOR A SERPA E BEJA

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

Conforme relatado na informação escrita relativas aos trimestres anteriores, 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. A 16/01/2015 foi submetido o 1.º
relatório intercalar dos 3 projetos.

-

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€

Atividades no período em análise:
• 02/03/2015: Reunião com a Companhia de Teatro SOU, no âmbito do BZ ALTAMENTE;
• 03/03/2015: Tertúlia Redes, parcerias e atores em contexto comunitário, dinamizada
para técnicos e equipa de rua, no âmbito do BZ Altamente, no CSM;
• 10/03/2015: Tertúlia Policiamento comunitário, dinamizada para técnicos e equipa de
rua, no âmbito do BZ Altamente, no CSM;
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•

-

21/03/2015: ATIVIDADE DE CAÇA AO LIXO, PEDDY PAPER, promovida do âmbito do BZ
Altamente, envolveu todos os parceiros locais, o posto de Limpeza e a população, no
Bairro da Cruz Vermelha;

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 €

Atividades no período em análise:
 20/02/2015 3 20/03/2015: lançamento online e em papel da Newsletter Azeitona,
boletim informativo do BZ da Quinta do Olival;
 21/03/2015: ATIVIDADE VAMOS PLANTAR O OLIVAL, no âmbito do BZ da Quinta do
Olival. Foi plantada simbolicamente uma oliveira no local onde nascerá uma zona de
estadia e convívio para a população. Momento de piquenique e auscultação da
população;
 Realização de 2 Fóruns de Residentes, a 5 de fevereiro e 26 de março, para discussão
do projeto e apresentação de desenvolvimentos da requalificação da AUGI
 Realização de roteiro fotográfico a 11 de fevereiro
 27/02/2015: Reunião preparatória de parceria com Faculdades de Direito e
Arquitetura da Universidade de Lisboa
 10/02/2015: VISITAS DO GRUPO DE TRABALHO DOS BIP-ZIP|CML, aos 3 BIP-ZIP
promovidos pela JFL;
 27/02/2015: Visita com o Posto de Limpeza à Quinta do Lumiar, visando organização
de operação de limpeza e desmatação da Quinta do Olival, no âmbito do BZ + PERTO;
 05/03/2015: Visita à Quinta do Olival, no âmbito do BZ + PERTO;

-

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€

Atividades no período em análise:
 Preparação da intervenção no lavadouro público, com vista à remoção do amianto do
local antes da intervenção de fundo;
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30/01/2015: Visita ao lavadouro público, dos parceiros do projeto BIP-ZIP Paço da
Roupa Branca;
10/02/2015: VISITAS DO GRUPO DE TRABALHO DOS BIP-ZIP|CML, aos 3 BIP-ZIP
promovidos pela JFL;

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.
No período em análise realizaram-se diversas reuniões de parceiros neste contexto:




21/03/2015: Reunião de parceiros | BIP-ZIP + Perto, Quinta do Olival;
22/01/2015 e 30/03/2015 : Reunião de parceiros do BIP-ZIP Altamente;
23/01/2015: Reunião de parceiros do BIP-ZIP Paço da Roupa Branca. Cooptação de
mais 2 parceiros: Academia Musical 1º Junho e Museu Nacional do Traje;

Participação em reuniões e grupos de trabalho


05/01/2015: REUNIÃO DO COMISSARIADO PARA O DESPERDÍCIO ALIMENTAR, no
Picoas Plaza;



13/01/2015: REUNIÃO COM O GRUPO DA EMPREGABILIDADE DO GCAL, na Junta de
Freguesia do Lumiar;



13/01/2015, 23/02/2015 e 16/03/2015: REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DO GRUPO
COMUNITÁRIO DO ALTO DO LUMIAR, na Junta de Freguesia do Lumiar;



15/01/2015, 26/02/2015 e 19/03/2015: FORUNS DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA
DE LISBOA, na Junta de Freguesia do Lumiar, no Centro de Dia do Centro Social da
Musgueira, e na Pista de Atletismo Prof. Moniz Pereira, respetivamente;



22/01/2015, 26/02/2015 e 25/03/2015:: REUNIÕES DO GRUPO DA
TOXICODEPENDÊNCIA DA COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DO LUMIAR, na Junta de
Freguesia do Lumiar e no Centro Social da Musgueira, respetivamente;



28/01/2015 e 17/03/2015: Grupo de trabalho para organização da sessão pública do
GCAL, À Mesa com as Dependências;
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29/01/2015: FORUM EXTRAORDINÁRIO DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA DE
LISBOA, visando debater os DLBC´s, no âmbito na estratégia 2020, na Junta de
Freguesia do Lumiar;



02/02/2015: REUNIÃO COM O CENTRO DAS TAIPAS e a EB 2,3 DO ALTO DO LUMIAR,
no âmbito do BIP-ZIP Altamente, na Junta de Freguesia do Lumiar;



13/02/2015: REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO, LISBOA CAPITAL EUROPEIA DO
VOLUNTARIADO, na CML;



16/02/2015: REUNIÃO COM A UNIDADE DAS TAIPAS, no âmbito do Diagnóstico PORI,
na JFL;



24/02/2015: VISITA TÉCNICA AO ISEC, no âmbito da organização da sessão pública do
GCAL;



27/02/2015: Reunião com a Direção da Gustave EIFFEL, apresentação da sua oferta
formativa;






02/03/2015: Reunião preparatória do Conselho Consultivo do CLIP, na Junta de
Freguesia do Lumiar;
02/03/2015: Reunião com a APEAL, sobre a reabertura da Loja Comunitária Entre Nós,
na JFL;



05/03/2015: Reunião do Conselho Consultivo do CLIP, dinamizada pela Junta de
Freguesia do Lumiar, na JFL;



09/03/2015: Reunião no CLIP, visando organização do encontro de Associações de
Base Local;



18/03/2015: 1º Encontro com Empregadores , promovido pela Rede para a
Empregabilidade da Alta de Lisboa. Visou possibilitar a aproximação entre
desempregados e uma empresa empregadora, em fase de recrutamento na área de
Ajudantes Familiares;
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24/03/2015: Acolhimento da visita da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Projeto
NPISA, ao Programa (PSOBLE) desenvolvido no terreno pela Associação Ares do
Pinhal, no Lumiar;



26/03/2015: Reunião de trabalho com o Comissariado Contra o Desperdício Alimentar
| CML, na JFL;



Colocação na freguesia de 15 contentores de recolha de roupa, Projeto AMIGO da
CÁRITAS DIOCESANAS DE LISBOA. Total de roupa recolhido no 1º trimestre de 2015 foi
de 8042 kg. Será celebrado protocolo onde a Cáritas dará à JFL contrapartida
financeira, no valor de 50 euros por tonelada de roupa recolhida dos contentores, a
favor de projetos sociais da JFL (ex: balneário e lavadouro).

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.



A sessão pública descentralizada da Junta de Freguesia no Centro de Artes e
Formação do Bairro da Cruz Vermelha focou, eminentemente, problemas dos
residentes quanto ao estado das habitações municipais e a sua envolvente;



Tem prosseguido o acompanhamento da evolução dos processos de
renegociação de renda;



Está a ser analisado pela JFL, em cooperação com a CML e com a GEBALIS, o
impacto na nova legislação sobre habitação social, quanto ao seu impacto no
território do Lumiar.
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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;

•

Participação nas ações de comemoração do 25 de Abril – Tomadas dos CAFs!

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
Coro da UTIL

Para além de diversas deslocações externas, o Coro da UTIL marcou presença no
cantar das Janeiras, na sede da Junta de Freguesia, no Aniversário da Freguesia, a 19
de abril, nos Estúdios da Tobis (sede do ICA) e realizou um concerto no Auditório da
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro a 20 de abril, com a apresentação do seu
repertório alargado.
Outras atividades da Junta de Freguesia

A UTIL assinalou o arranque da pausa da Páscoa e a chegada da Primavera, com
convívios na respetiva sede.
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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 segundo semestre de 2014 e a 2015
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 em 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.

Por outro lado, apesar da entrada ao serviço de uma varredora que esteve imobilizada
por avaria pesada, têm-se encontrado novamente em reparação as varredoras
mecânicas afetas ao posto de limpeza, dificultando a gestão de processos e
determinando uma conclusão inevitável sobre a necessidade de investimento adicional
em equipamentos para assegurar o pleno desempenho das funções de limpeza.

Programa de Voluntariado “Lisboa é Linda”

No âmbito da Capital Europeia do Voluntariado Lisboa 2015, foi apresentado no
Lumiar, como Freguesia Piloto, no passado dia 18 de março, o programa “Lisboa é
Linda”, de formação de grupos de voluntários para melhoria da qualidade da limpeza e
higiene urbana na cidade de Lisboa. O programa encontra-se em fase de constituição
de equipas de voluntários e assumirá, no Lumiar, três eixos principais:

1) Mobilização de voluntários para acompanhamento, reporto e contacto
imediato com o posto de limpeza no mapeamento e avaliação da qualidade da
limpeza do espaço público;
2) Realização de ações de sensibilização junto dos públicos escolares, potenciando
uma rede no exterior das escolas para os projetos de Eco-escolas e para a
cooperação entre estabelecimentos;
3) Intervenção concertada local no território, com acompanhamento pelo posto
de limpeza, para sensibilização e recuperação do espaço público.

“Caça ao lixo”

Integrado no programa BIP/ZIP Altamente, foi realizada ação de limpeza no Bairro da
Cruz Vermelha, articulando os mediadores comunitários, CAF, Centro Social da
Musgueira e o posto de limpeza, seguido de ação de sensibilização junto da população.
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Dados estatísticos

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 está a
rever o modelo de controlo estatístico das intervenções realizadas a partir do Centro
de Higiene Urbana do Lumiar, coordenando já o seu levantamento com os primeiros
resultados do processo de preparação para a certificação de qualidade (o que não
permite, para já, um comparativo de todos os trimestres anteriores).
As tarefas periódicas assinaladas (que não incluem intervenções adicionais de reforço
de qualidade da higiene urbana) traduzem-se, no atual trimestre, nas categorias de
intervenção principal:


VARREDURA (Ações de varredura manual) e VARREDOURA (Intervenções



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



SARJETAS/RECANTOS – Operações em zonas de mais difícil acesso e que

com equipamento mecânico, em reparação em diversos períodos)

reparação)

requerem intervenção de maior atenção (variável sazonalmente a
necessidade)



LAVAGEM – Procedimentos de lavagem com recurso a autotanque ou



DESERVAGEM/DESMATAÇÃO – Intervenção nos passeios com equipamento

manual

próprio associada, quando necessário a tarefas de aplicação de HERBICIDA
(autonomizado, enquanto operação especializada).



SPORTING – Intervenção de limpeza após jogos em casa do SCP
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Balanço do Trimestre
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

SÍNTESE
Deservagem/Desmatação
Aplicação herbicida
Varredura
Sarjetas/Recantos
TOTAL

82
65
357
321
825
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PREVENÇÃO PONTOS CRÍTICOS – Equipas de intervenção rápida para
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

Não se verificaram, no primeiro trimestre, necessidades de prevenção de
pontos críticos, atenta a ausência de situações de alerta que se tenham
concretizado em ocorrências.
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Gestão de espaços verdes

ESPAÇOS VERDES



Concluiu-se 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, que foi completada por uma
ronda por zonas a integrar nas áreas a lançar a concurso;



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. O Presidente e o vogal dos
Espaços Verdes estiveram presentes na reunião do condomínio da Praça
Central em que a questão foi discutida com os moradores;



Foram contratados serviços de manutenção de espaços verdes e expectantes,
pelo prazo de cinco meses, pelo valor total de € 126.690,75, até à conclusão
dos procedimentos concursais de seleção de novos prestadores de serviços;

Contratos de manutenção

Serviços de manutenção dos espaços verdes dos estabelecimentos de ensino das
Escolas Básicas e JI’s, pelo prazo de doze meses, pelo valor total de € 28.517,39;

Serviços de manutenção dos espaços verdes do CAF – Centro de Artes e
Formação, pelo prazo de doze meses, pelo valor total de € 2.040,00;
Gestão de arvoredo

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

Poda de 3 plátanos na Rua Luís de Freitas Branco, pelo valor de € 841,27;

Poda de arvoredo em diversos locais da Freguesia, cerca de 500 espécies, pelo
valor de € 51.409,00;

Plantação de 57 árvores em diversos locais da Freguesia, pelo valor de €
4.216,60;
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Abate de árvore que se encontrava em risco de queda no Largo S. João Batista,
pelo valor de € 479,70;
Abate de eucalipto, palmeira e remoção de raiz de populus no jardim da Rua José
Galhardo, pelo valor de € 922,50;
Abate de palmeiras e reposição de passeio na Rua Manuel Marques, frente ao
n.º 15, pelo valor de € 1.958,16;
Desinfestação de pinheiros em diversos locais da freguesia, que se encontrava
infestados pela praga da lagarta processionária, pelo valor de € 947,10;

Gestão de espaços verdes

Plantação de flores de época em diversos locais da Freguesia, pelo valor de €
929,88;

Serviços de desmatação, deservagem, limpeza e remoção de resíduos verdes na
passagem pedonal junto ao n.º 5 da Rua Luís de Freitas Branco, pelo valor de €
911,25;

Reparação de diversas necessidades nos sistemas de rega, que por atos de
vandalismo foram danificados, pelo valor de € 5745,46
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REDE VIÁRIA

ESPAÇO PÚBLICO

Sinalização vertical
• Reparação de diversa sinalização vertical, nomeadamente, nos seguintes locais:
- Rua do Lumiar;
- Rua Prof. Francisco Gentil;
- Estrada de Telheiras;
- Estrada da Torre;
- Rua Filipe Duarte;
- Rua Raul Mesnier du Ponsard;
- Rua Adriana de Vecchi;
- Calçada da Carriche;
- Rua Cordeiro Ferreira,
- Rua José Travassos c/ Padre Cruz;
- Rua Ladislau Patrício;
- Rua Jose Pontes;
- Estrada do Paço do Lumiar;
- Praça Rainha Santa;
- Ave. Ventura Terra;
- Azinhaga das Galhardas;
- Rua André Gouveia;
- Estrada do Paço do Lumiar;
- Rua António Stromp c/ Francisco Stromp;
- Rua Francisco Stromp;
- Rua Maria José da Guia;
- Rua Dr. Henrique Martins Gomes.
•

Colocação de espelho convexo, na Rua Luís Freitas Branco, frente ao n.º 30, pelo
valor de € 243,54;

Sinalização horizontal
• Execução de passagem de peões, nos seguintes locais:
- Rua Prof. Fernando da Fonseca;
- Rua Vítor Damas;
- Rua Alfredo Trindade;
- Rua Francisco Stromp;
- Rua José Travassos;
- Avenida Rainha D. Amélia;
- Rua Abel Salazar;
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-

Rua Armindo Rodrigues;
Rua Maria Margarida;
Rua Mário Sampaio Ribeiro;
Estrada da Torre,
Rua Luis de Freitas Branco;
Largo de S. Sebastião;
Alameda das Linhas de Torres;
Rua Direita;
Azinhaga dos Ulmeiros;
Avenida Rainha D. Leonor;
Rua Prof. Francisco Lucas Pires;
Avenida das Nações Unidas;
Rua José Escada;
Rua Hermano Neves;
Rua Fernando Namora;
Rua José Cardoso do Pires;
Avenida Maria Helena Vieira da Silva;
Avenida Carlos Paredes;
Rua Armindo Rodrigues.

Betuminoso
•

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 Fernando Vaz;
- Rua Pedro Queirós Pereira;
- Rua Victor Cunha Rego;
- Rua Prof. Delfim Santos;
- Rua Prof. Carvalhão Duarte;
- Rua Francine Benoit;
- Rua Duarte Vidal;
- Azinhaga Jogo da Bola;
- Azinhaga da Torre do Fato;
- Alameda Mahatma Gandhi;
- Estrada do Paço do Lumiar;
- Rua Prado Coelho,
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PLACAS TOPONÍMICAS

Foram colocadas e inauguradas a 27 de março as placas toponímicas das Ruas José
Travassos e Vítor Damas, na urbanização da Quinta de Alvalade, na primeira realização
da Junta de Freguesia do Lumiar no âmbito desta nova competência própria. A
envolvente foi objeto de intervenção de melhoramento.
OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO
Parques infantis / espaços fitness
•

Fornecimento e colocação de 2 equipamentos fitness no jardim do
Metropolitano de Telheiras (junto ao Metropolitano), pelo valor de € 1.590,08.

Passeios/pilaretes
• Reparação de pavimento em passeio na Estrada Militar pelo valor de € 468,32;
• Reparação de pavimento em passeio na Rua Teófilo Carvalho dos Santos, junto
ao n.º 5, pelo valor de € 1.039,78;
• Reparação de escadarias de acesso à Rua Comandante Fontoura da Costa, pela
Estrada do Desvio, pelo valor de 4.735,50;
• Reparação de pavimento em calçada na Rua Prof. Manuel Valadares, pelo valor
de € 4.285,63;
• Reparação de pavimento em calçada na Rua Luís Reis dos Santos, junto à
Esquadra de Telheiras, pelo valor de € 9.614,61;
• Reposição de calçada e colocação de pilaretes na Alameda da Música, pelo
valor de € 1.867,40;
• Reparação de pavimento em calçada na Avenida David Mourão Ferreira com a
Rua Maria Alice, pelo valor de € 458,48;
• Reparação de pavimento em calçada na Rua Alexandre Ferreira, frente ao n.º
31B, pelo valor de € 1.2101,10;
• Reparação de pavimento em calçada na Rua Prof. Dias Amado, junto à Praceta
José Conde, pelo valor de € 989,84;
• Reparação de pavimento em calçada na Rua Amílcar Cabral, junto ao n.º 13,
pelo valor de € 4.294,42;
• Calcetamento de 8 caldeiras vazias junto ao auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, no valor de € 1.248,45;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliação de passeio na Estrada da Torre, nas traseiras da paragem do 703, no
valor de € 2.973,14
Ampliação de passeio na Alameda das Linhas de Torres/Rua do Lumiar, junto ao
parque de terra batida, frente ao mercado do Lumiar, pelo valor de € 4.863,91;
Execução de calçada no jardim Prof. Sousa Franco, pelo valor de € 2.057,79;
Reparação de pavimento em calçada na Alameda da Quinta de Santo António,
junto ao n.º5, pelo valor de € 4.390,92;
Reparação de pavimento em calçada na Rua Luís Pastor de Macedo, frente ao
n.º 28, pelo valor de € 587,82;
Construção de escadaria de acesso à Rua Frederico George (junto ao edifício da
MSF), pelo valor de 2.004,29;
Execução de acesso pedonal na Rua Luis Freitas Branco, junto ao edifício dos
Escuteiros do Lumiar, para melhor a passagem da Avenida Padre Cruz, pelo
valor de € 12.293,93;
Arranjo de lajetas na Rua Prof. Vieira de Almeida, junto ao muro da Escola, pelo
valor de € 1.217,09;
Reparação de passeio em calçada na Alameda das Linhas de Torres, frente aos
n.os 106 e 108;
Reparação de passeio em calçada na Rua Silva Tavares, pelo valor de € 447,66;
Reparação de passeio em calçada na Rua Manuel da Silva, frente ao n.º 5, pelo
valor de € 543,97;
Reparação de passeio junto à paragem de autocarros na Rua Cipriano Dourado,
pelo valor de € 221,40;
Reparação de lancil no caminho de acesso à Escola 2+3 Lindley Cintra, pelo
valor de € 357,93;
Aquisição de 500 pilaretes tipo 4, pelo valor de € 7.072,50;
Fornecimento e colocação de pilaretes em polietileno na entrada das garagens
da Rua Agostinho Neto, entre os n.os 26 e 34, pelo valor de € 934,80;
Fornecimento e colocação de pilaretes em polietileno entre os n.os 38 e 40 da
Rua Fernando Namora, pelo valor de € 233,70;
Reparação de lancil e passeio na Alameda das Linhas de Torres, frente à
Pastelaria Magriço, pelo valor de € 428,40;
Recorte de passeio e colocação de pilaretes junto à entrada do Pingo Doce, na
Av. Maria Helena Vieira da Silva, pelo valor de € 1.222,01;
Substituição de pilaretes que não se encontravam regulamentados e punham
em perigo os transeuntes, na Rua Amílcar Cabral, pelo valor de € 236,78;
Colocação de pilaretes junto à sarjeta da Rua Garcia Resende, pelo valor de €
350,55;
Colocação de pilaretes na Rua Luís Pastor de Macedo, junto à entrada da
Quinta das Conchas, pelo valor de € 365,93;
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•
•
•
•
•

Colocação de pilaretes na Rua Ladislau Patrício, frente ao n.º 8, pelo valor de €
947,10;
Colocação de pilaretes na Rua Luís Pastor de Macedo, frente ao n.º 28, pelo
valor de € 107,63;
Execução de pavimento e reorganização de estacionamento na Rua Maria
Margarida e Rua Maria Albertina, pelo valor de € 11.280,97;
Fornecimento e assentamento de lajeta em pedra junto à Estação do
Metropolitano de Telheiras, pelo valor de 67,65;
Reparação de rotura de água na Rua Pedro Bandeira, frente ao n.º 4, pelo valor
de € 178,35.

Mobiliário urbano
• Fornecimento e colocação de grelhas metálicas na Rua Luís Pastor de Macedo,
junto ao n.º 32ª, pelo valor de 718,32;
• Fornecimento e colocação de corrimão na escadaria da Av. Maria Helena Vieira
da Siva, pelo valor de 3.997,50;
• Fornecimento e colocação de corrimão na Alameda Mahatma Gandhi, pelo
valor de € 934,80;
• Reparação de bebedouro existente na Alameda das Linhas de Torres, junto à
Esplanada do Lumiar, pelo valor de € 282,90;
• Reparação de bebedouro no jardim Mahatma Gandhi, pelo valor de 180,81;
• Remoção dos bancos de jardins existentes junto ao Centro Comercial do Lumiar
e colocação noutro local, pelo valor € 1.079,33.
Outras intervenções no espaço público
• Reparação de muro na Rua Bento Jesus Caraça, pelo valor de € 455,10;
• Reparação de muro no jardim dos Parques de Príncipes, pelo valor de € 455,10;
• Reparação de tampas de caixa de visita do ramal de esgoto de águas pluviais,
na Calçada da Carriche, pelo valor de € 814,26;
• Reparação de piso de acesso ao Instituto Ricardo Jorge, pelo valor de € 741,69;
• Reparação de piso da Praça Bernardino Machado, pelo valor de € 699,60.
Contratos manutenção
•

Serviços de refixação e colocação de pilaretes, execução e recuperação de
passeios e lancis e reparação de corrimãos e guardas de peões na área da
freguesia do Lumiar, pelo prazo de cinco meses, pelo valor total de 12.300,00;

•

Serviços de manutenção dos parques infantis, pelo prazo de nove meses, pelo
valor total de € 12.096,00.
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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 Maria Margarida (Praceta), falta de iluminação;
Rua Virgínia Vitorino, 17, junto à Pastelaria, 1 candeeiro sem iluminação;
Praça Rainha Santo, no Largo, falta de iluminação;
Rua Amarelhe, frente ao nº 14, 1 candeeiro sem iluminação;
Rua Prof. Queirós Veloso, 1 candeeiro sem iluminação;
Rua Mark Athias, traseiras, junto ao Quiosque Príncipe, limpeza de globos;
Rua Fernando Curado Ribeiro, candeeiro partido;
Rua Maria Carlota, candeeiro inclinado;
Jardim Prof. António de Sousa Franco – Praça Central de Telheiras,
reparação da iluminação da Praça Central;
Rua Arnaldo Ferreira, candeeiro inclinado;
Praça Rainha Santo, no Largo, globos sujos;
Rua Mário Sampaio Ribeiro, junto Restaurante Volver, candeeiro inclinado;
Alameda das Linhas de Torres, junto ao supermercado Mini Preço,
candeeiro rachado e inclinado.

Após a devida participação à Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de
Lisboa, encontram-se resolvidas as seguintes situações:














Largo S. João Batista, vários candeeiros apagados/reparação;
Estrada de Telheiras, 144; candeeiro sem iluminação;
Estrada do Desvio; vários candeeiros sem iluminação;
Rua Manuel Marques, 6, candeeiro sem iluminação;
Rua Fernando Namora, substituição de candeeiros/lâmpadas;
Estrada de Telheiras, junto ao Metro, 6 candeeiros sem iluminação;
Rua Prof. João de Castro Mendes, substituição de candeeiros;
Rua Prof. Xavier Morato, candeeiro sem iluminação;
Calçada de Carriche, lote 6, candeeiros e lâmpadas fundidas;
Rua José Cardoso Pires, junto à Escola nº 34, 2 candeeiros sem iluminação;
Rua Rainha D. Luísa de Gusmão, candeeiro sem globo e sem iluminação;
Rua Prof. José Pinto Correia, 2 candeeiros fundidos;
Na Praça Rainha Santa, a solicitação de novos candeeiros foi indeferida pela
CML, que encerrou a ocorrência considerando não haver necessidade de
intervenção, uma vez que as condições de iluminação são satisfatórias.
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Coordenação

EDUCAÇÃO

Coordenação geral

Reforçou-se a colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia sempre que
nos foi solicitado, apoiando-os igualmente nos seus projetos pedagógicos:
•

•

•

Reuniões com as Direções dos Agrupamentos Escolares, Associações de Pais
para uma correta preparação e articulação de esforços e resolução dos
problemas / situações da Freguesia no âmbito escolar;

Participação nas reuniões com os diversos Estabelecimentos Escolares,
Associações de Pais e Conselhos Gerais dos Agrupamentos Escolares da
Freguesia;

Visitas semanais às escolas dos Agrupamentos Vergílio Ferreira, Lindley Cintra e

Alta de Lisboa e reuniões com todos os diversos Coordenadores dos
Estabelecimentos Escolares da Freguesia e Associações de Pais percebendo e

apoiando nas suas necessidades e facilitando a resolução de problemas
•
•

detetados;

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

Apoio às Direções dos Agrupamentos de Escolas nas iniciativas que promovam

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

Componente social
Foi igualmente reforçada a coordenação de apoio coordenado para situações de maior
necessidade ou carência:
•

Acompanhamento das crianças com necessidades especiais, nomeadamente no
Jardim de Infância e Escolas efetuando uma análise de situações pontuais;
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•

Acompanhamento de alunos com situações problemáticas ou carência

económica, sendo esse mesmo acompanhamento efetuado sempre em
sintonia com o Conselho Administrativo do Agrupamento, a Componente de
Apoio à Família e o Serviço Social da Junta;

Coordenação com outras entidades
•

Articulação da Biblioteca Maria Keil com as Escolas do Alto do Lumiar e o

•

Articulação com a CML, Departamento de Educação, no sentido de efetuar o

Centro de Artes e Formação;

ponto de situação no que se refere à transição da anterior empresa de

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

refeições (Uniself) e todas as restantes responsabilidades inerentes a esta
alteração, nomeadamente as decorrentes do contrato de adjudicação e as
•

legalmente exigidas em termos de segurança;

Inicio de ações de sensibilização nas escolas em articulação com a PSP – Escola

Segura, que promovam a segurança dos alunos, nomeadamente no âmbito das
Dependências, garantindo uma efetiva ligação institucional com as respetivas

•

•

autoridades;

Participação em Fevereiro da CAF - São Vicente nas Olisipíadas (Pav. Casal
Vistoso), através da sua equipa Vicentix. Participou nas modalidades de ténis de
mesa e de basquetebol;

Participação da CAF - São Vicente no torneio de xadrez com a Yes2Chess -

Torneio Internacional de Xadrez realizado de uma forma inovadora, com uma
nova Comunidade de Xadrez para Escolas na “Internet” – Yes2Chess);

Apoio à missões das escolas
O apoio à realização das missões das escolas do Lumiar, em particular das escolas

públicas, representará uma opção prioritária da atuação da Junta de Freguesia. Nesse
sentido, será fundamental assegurar, em permanência:
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•

•
•
•
•

Apoio às Escolas Básicas e Jardins de Infância para a gestão dos tempos livres

não letivos das crianças, com atividades extra escolares e com apoio à garantia
da existência de atividades de enriquecimento curricular;

Disponibilização do autocarro da Junta para visitas escolares;
Acompanhamento da Gestão dos Agrupamentos de escola apoiando-os nos
seus projetos pedagógicos;
Colaboração com as escolas na divulgação dos projetos educativos;
Articulação com a Câmara Municipal e com os serviços do Ministério da

Educação para a resolução das matérias que não se enquadram na
competência da Junta, mas em que é possível a constituição de parcerias e de

•
•
•

respostas concertadas;

Apoio as Associações de Pais das escolas da Freguesia na realização das suas
atividades;
Apoio à dinamização das tecnologias de informação e novas formas de
aprendizagem e conhecimento nas escolas;
Em preparação ações nas escolas em parceria com as Associações de Pais para

os dias de relevo para a comunidade educativa, como o Dia Internacional da
Criança, o Dia do Desporto e as festas de Encerramento do Ano Letivo.

Recursos humanos








Reforço de Monitores para o Centro de Artes e Formação e Componentes de Apoio
à Família para as interrupções letivas por forma a adequar os recursos humanos ao
número de crianças e jovens inscritos;

Contratação de uma psicóloga para apoio psicológico e respetiva avaliação de
todas as crianças referenciadas nos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo;

Preparação da 2ª fase de formação contínua com a realização de duas sessões de
formação para Monitores e Assistentes Operacionais com o tema “Coordenadores
e Monitores de Atividades com Crianças” em Junho;

Aquisição de mais fardas novas para todos os Assistentes Operacionais.

Aprovação de dois estágios na Componente de Apoio à Família de São Vicente.
Estes estagiários são provenientes da Escola Psicossocial de Telheiras e da
Fundação da Juventude;
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Gestão de infraestruturas dos estabelecimentos
Obras em Espaço Escolar

Para além de se assegurar a gestão quotidiana de infraestruturas dos

estabelecimentos, através das pequenas reparações correntes que são efetuadas nas
Escolas dos três Agrupamentos da Freguesia do Lumiar, foram desencadeados novas
adjudicações de obras, que surgem discriminadas infra.

Para além das obras já concluídas nos Estabelecimentos de Ensino sob gestão da Junta
de Freguesia do Lumiar, identificaram-se ainda algumas outras por realizar, já
adjudicadas, que serão realizadas nas próximas interrupções Escolares, a saber:


Julho de 2015 - Obras na Escola Nuno Cordeiro Pereira como resultado de
negociações com a CML de todas as questões em relação com as anomalias
detetadas na obra nova;



Julho de 2015 – Construção de um telheiro para o pátio exterior da Escola



Agosto de 2015 - Obras para substituição do Pavimento do Refeitório no

Básica Nº 1 de Telheiras;

Jardim de Infância de Telheiras;

Resumo das obras realizadas no 1 trimestre:

Quanto às obras já realizadas no 1.º trimestre, destacam-se as seguintes:




Escola Básica Nº 1 de Telheiras: Instalação de novas casas de banho;

Escola D. José I - Remoção de entulho do recinto escolar, na sequência da
limpeza de um espaço de horta e estufa experimental;

EB1/JI Padre José Manuel Rocha e Melo - Reparação das anomalias na cozinha,
nomeadamente do Quadro da Elétrico; Refrigeração dos alimentos e reposição
de um frigorífico de duas portas e de um fogão novo por parte da CML;
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O quadro global de intervenções realizadas é o seguinte:
Estabelecimento de ensino / CAF

Total c/IVA

Componente de Apoio à Família – Quinta dos

1.166,90€

Escola Básica Quinta dos Frades

2.152,50€

Escola Básica Padre Rocha e Melo (nº 34)

2.927,40€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras
Frades

Escola Dr. Nuno Cordeiro Pereira (nº91)

4.160€

178,35€

Centro de Artes e Formação

1.316,10€

Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia)

1,490€

Escola Básica Quinta dos Frades

1.451,40€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras

4.610€

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

3,570€

Jardim de Infância de Telheiras

4,915€

Escola Básica Quinta dos Frades

2.309€

Escola Dr. Nuno Cordeiro Pereira (nº91)

68,88€

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

36,90€

Escola Dr. Nuno Cordeiro Pereira (nº91)

107,01€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras€

315€

Escola Básica Padre Rocha e Melo (nº 34)
Escola Básica do Lumiar e Jardim de Infância (Alto
da Faia)

260€

480€

CAF da Escola de São Vicente

1.285€

Escola Básica de São Vicente

2.580€

Escola Básica do Lumiar e Jardim de Infância (Alto

900€

Escola Básica Nº 1 de Telheiras
Jardim de Infância de Telheiras
da Faia)

Escola Básica Quinta dos Frades

470€

2,585€

1.451,40€€
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Segurança das Instalações Escolares
Prosseguiram os procedimentos para reforçar as condições de segurança das
instalações escolares sob tutela da Freguesia, a saber:


Concluído o procedimento de verificação e manutenção de todos os meios de
alarme e combate a incêndios nos estabelecimentos dos Jardins-de-infância e
Escolas do 1º Ciclo em todas as escolas públicas dos Agrupamentos da
Freguesia, nomeadamente:
o Sistemas de Deteção
o Extintores

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

o Estudos de implementação das Plantas de Emergência e Planos de


Evacuação

Em planeamento sessões de formação específicas sobre os procedimentos a
executar em caso de sinistro no Agrupamento Lindley Cintra, Agrupamento
Alta do Lumiar e Agrupamento Vergílio Ferreira;



Reuniões com a empresa responsável nas Escolas pela ligação do alarme de
incêndio aos Bombeiros para análise do respetivo contrato existente e
necessidades futuras;



Foram efetuadas ações de manutenção e testes aos equipamentos de

comunicação direta ao Regimento de Sapadores Bombeiros, denominados
transmissores URTAF (Unidades Remota de Transmissão de Alarmes de Fogo).
A simulação no que se refere ao sinal de alarme de incêndio teve a

participação do Regimento de Sapadores de Bombeiros testando a capacidade
de resposta após a simulação desse mesmo sinal de alarme em cada escola;


Verificação dos termos de responsabilidade do gás referente à última inspeção

efetuada às cozinhas dos Jardins-de-infância e escolas do 1º Ciclo nos
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Agrupamentos integrados no âmbito das competências da Junta de Freguesia
do Lumiar;


Verificação de anomalias e ensaios nas instalações de Gás em todas as Escolas



Processo de certificação de Gás por parte ISQ nas Escolas concluído e emissão



Planeamento das sessões de formação específicas sobre os procedimentos a



Manutenção mensal e reparação dos elevadores dos Jardins-de-infância e

e respetivas correções das mesmas.

dos respetivos certificados;

executar em caso de sinistro;

Escolas do 1º Ciclo.

Apoios aos Agrupamento e às Associações de Pais

Teve lugar a atribuição de diversos subsídios de apoio aos Agrupamentos, para
aquisição de material de limpeza, mobiliário, telecomunicações, livros e material
educativo, bem como apoios às atividades desenvolvidas pelas Associações de Pais:
•

Escola Básica do Lumiar + JI (Alto da Faia) - 4.000€

•

Escola Básica de São Vicente + JI - 4.000€

•
•
•
•
•
•


Escola Básica Nº 1 de Telheiras - 4.000€

Jardim de Infância de Telheiras - 2.000€

Escola Básica Quinta dos Frades - 4.000€

Jardim de Infância do Lumiar (Quinta dos Frades) - 2.000€
Escola Padre José Manuel Rocha e Melo + JI - 4.000€
Escola Dr. Nuno Cordeiro Ferreira + JI - 4.000€

Atribuição de um subsídio ao Agrupamento Lindley Cintra para proporcionar
uma visita de estudo a Paris de alunos provenientes de meios socioeconómicos
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pouco favorecidos e que têm demonstrado ao longo do seu percurso escolar

um grande empenho. Inserido no objetivo da visita também está a

possibilidade de uma visão de cidadania alargada ao “cidadão europeu” e
visitas aos museus para a compreensão da produção artística e cultural –
subsídio de 500 €;


Aquisição para a Escola Dr. Nuno Cordeiro Ferreira de vários materiais para a



Aquisição para a Escola EB Padre Rocha e Melo de tapetes lúdicos e material



Aquisição de 100 mochilas e 250 bonés para oferta APEAL (Associação de Pais e



Aprovação de um subsídio para o projeto da Ginástica para a APEAL

prática desportiva (bolas de futebol, basquetebol, cordas de saltar, Hulla-Hula);

didático para todas as salas do Jardim de Infância;

Encarregados de Educação da Alta do Lumiar);

(Associação de Pais e Encarregados de Educação da Alta do Lumiar - subsídio de
2.304€;



Reforço do um subsídio para o Projeto de Teatro “Projeto Meridiano” para a
continuação da implementação do teatro no Agrupamento Lindley Cintra e
Centro de Artes e Formação – subsídio de 1,000€;

Atividades Especificas


Continuação do Apoio à criação de pequenas hortas nos Jardins de Infância;



Apoio ao Dia do Agrupamento da Lindley Cintra a 20 de Março. Neste dia foram

partilhadas e implementadas diversas atividades desenvolvidas pelos alunos e
corpo docente, desde experiências de físico-química em tempo real até à

realização de maquetes em papel sobre o Agrupamento, nas esquecendo a
caracterização do Lumiar e a sua história contada e projetada em filme na
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disciplina de Francês. Foi revelado um dia repleto de atividades demonstrativas da
vitalidade e criatividades educativas existentes nas escolas deste Agrupamento.


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

de carnaval do Centro de Artes e Formação e Componente de Apoio à Família da
Escola de São Vicente;

Visitas de Estudo

As visitas de estudo e as atividades que as crianças e os jovens da freguesia do Lumiar
realizam fora do ambiente escolar, as quais, ora promovidas pelas escolas, ora pelas
Associações de Pais são, um importante meio para aprofundarem os seus
conhecimentos resultantes dessas mesmas observações realizadas, como por exemplo,
no campo do estudo dos solos, fauna, agricultura biológica, património, cultura e
educação ambiental. Assim, neste âmbito, no 1º trimestre, os passeios promovidos e
realizados pelas diversas Escolas e Associações de Pais foram os seguintes:
CAF – Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades


24 de Março – Mafra – Visita à Aldeia de José Franco – 71 crianças

Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia)



No dia 17 Abril - Museu Berardo

No dia 23 Abril - Quinta Pedagógica

Jardim de Infância de Telheiras


No dia 28 Abril - Visitas Oceanário - 45 crianças



No dia 30 Abril - Visitas Oceanário - 50 crianças



No dia 29 Abril - Visitas Oceanário - 50 crianças

EB1/JI Dr. Nuno Cordeiro Ferreira – APEAL



25 de Março - Museu da Eletricidade – 50 crianças
1 de Abril - Museu de São Roque – 50 crianças
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EB1/JI Padre José Manuel Rocha e Melo – APEAL



27 de Março - Museu da Eletricidade – 50 crianças

2 de Abril - Padrão dos Descobrimentos – 50 crianças

Escola D. José I


22 de Janeiro - Museu da Eletricidade - Exposição "7 Milhões de Outros"



17 de Abril - 173 alunos do 2º Ciclo foram à serra de Aire e Candeeiros – Projeto



Visita de estudo de 173 alunos do 2º Ciclo

com o objetivo de aprofundar os conhecimentos resultantes das observações

realizadas, com vista à melhoria da educação ambiental. A este projeto, realizado
em articulação com várias escolas da região de Lisboa, no âmbito da Sociedade

Portuguesa para o Desenvolvimento da Educação e Turismo Ambientais, foi
atribuído um subsídio à Escola no valor de 350€ (trezentos e cinquenta euros)
Escola Básica Nº 1 de Telheiras e Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia)


25 e 26 de Fevereiro - Apoio ao Projeto PIRLS direcionado aos alunos do 4º ano
que foram selecionados. Projeto da Escola Básica Nº 1 de Telheiras e Escola Básica

do Lumiar (Alto da Faia). A Junta de Freguesia do Lumiar em articulação com a
Coordenação do Agrupamento Vergílio Ferreira apoiou o projeto promovido pela

IEA. Foi efetuado o transporte de todas as crianças das duas Escolas da Freguesia
do Lumiar para a sede do Agrupamento. Este projeto consiste numa avaliação

internacional sobre a compreensão da leitura dos alunos do 4.º ano de
escolaridade, desenvolvida pela International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA);

Projetos de enriquecimento cultural
Teatro na Escola – “Projeto Merediano”

Implementação do “Projeto Meridiano - TERATRO NA ESCOLA” em parceria com a
Crinabel do Lumiar/Reativação do Festival de Teatro Crinabel
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O “Projeto Merediano” está em fase final para ser integrado no mês de Maio, mês do
Teatro. Este projeto conta com a apresentação de 2 peças a serem apresentadas pela
encenadora Joana Sapinho no Agrupamento Lindley Cintra (uma para a comunidade

escolar e outra para os respetivos pais). No Centro de Artes e Formação serão

igualmente apresentadas 2 peças pela encenadora Joana Sapinho a ser apresentadas
pelo Centro de Artes e Formação e com o apoio da Junta de Freguesia.
“Projeto Meridiano”
Objetivo:

Implementar e fomentar junto das escolas do 2º ciclo e das associações culturais da
freguesia do Lumiar, 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.
Nesse sentido dividimos este projeto em 3 ações distintas:

Ação 1 – Integrar em quatro escolas da freguesia do Lumiar, um monitor de

teatro com a finalidade de criar em cada uma, um atelier 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 ateliers
instalados nas escolas do 2º ciclo.
Projeto "Vamos ao Teatro no Lumiar!"

No âmbito das iniciativas do pelouro da Educação e Dependências, está a ser finalizada

a preparação logística e a calendarização com as escolas para, gratuitamente, durante
todo o mês de Maio sejam apresentadas duas peças de teatro específicas para as
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crianças que frequentam todos os Jardins de Infância e as Escolas do 1º Ciclo da rede
Pública na Freguesia do Lumiar (inclui gratuitamente o respetivo transporte em
autocarro).

Consideramos que o teatro é fundamental na formação cultural de qualquer criança,

jovem ou adulto. Com o teatro, cria-se a oportunidade de aumentar um conhecimento
diversificado e lúdico, num clima de liberdade onde, as crianças, jovens e adultos
podem expressar-se, explorando todas as formas de comunicação humana.

O teatro enquanto expressão artística é igualmente capaz de gerar transformações no

meio social, desenvolver competências criativas, estéticas, físicas, técnicas, relacionais,
culturais e cognitivas.

Assim, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro serão apresentadas duas peças de
teatro, uma dirigida aos Jardins de Infância - "os Sete Cabritinhos" e outra dirigida ao
1º Ciclo - "A mentira tem perna curta".

Projeto “Música com Talentos!”

As crianças e jovens possuem capacidades para perceber e responder às componentes
básicas da música. Referirmos que “as crianças aprendem música duma forma muito
semelhante à que aprendem a língua" poderemos não estar a errar nesta afirmação.

A música é uma linguagem que tem em comum com a linguagem verbal os sons
(fonologia), a estrutura que articula um discurso (sintaxe) e a possibilidade de veicular
significados e emoções (semântica). Por isso, uma educação musical pré-verbal ajuda a

estruturar o pensamento e favorece a aprendizagem das habilidades linguísticas,
matemáticas e espaciais.

Com os projetos que desenvolvemos no âmbito da música em que promovemos e

apoiamos diversos espetáculos, prestamos um bom serviço público e promovemos nas
crianças e jovens as capacidades já mencionadas.

Através da partilha de experiências e parcerias com diversas escolas de música da

Freguesia do Lumiar para a dinamização da música entre os jovens da nossa Freguesia,
realizámos em Abril o primeiro evento musical no Auditório da Biblioteca Orlando
Ribeiro com a escola de Música Academia Novas Letras.
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Assim, durante o ano de 2015 vamos promover, apoiar mais espetáculos e estabelecer
novas parcerias com outras escolas de música da Freguesia do Lumiar para a
divulgação dos talentos.

Programas “À Descoberta do Lumiar” e “Lumiar Botânico”

Com vista a valorizar o conhecimento pelos jovens do território da Freguesia onde
estudam, e procurando assegurar diversas finalidades transversais à atuação da Junta

de Freguesia, estamos a trabalhar no programa “À descoberta do Lumiar”, procurando
assegurar a descoberta pelos jovens do meio envolvente, a sensibilização para a

conservação do património cultural e ambiental, o fortalecimento da ligação da escola

à comunidade e a identificação dos jovens com a sua Freguesia. Com esta forma de

desenvolver projetos, as potencialidades criativas dos jovens em todas as vertentes,
nomeadamente, nas artes e no jornalismo estão patentes e a serem aprofundadas.

Na mesma linha, o programa “Lumiar Botânico” continuará a envolver os jovens na
defesa do património ambiental da Freguesia.

Neste momento está a ser desenvolvido e apoiado pela Junta de Freguesia um

trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Básica de Telheiros (Mário Chicó),
coordenado pelas Professoras Celina Oliveira e Ana Paula Alho com o título "Lumiar e
Telheiras - um património a descobrir".

Projeto “Ocupação das Crianças”

Apostar e promover o desenvolvimento de atividades de ocupação das crianças a
partir de uma componente de expressão com enfoque:



Na promoção da inclusão, inovação, desenvolvimento social e sustentável;

No modelo de estudo e intervenção ecológico, participativo e de implicação ou
envolvimento pessoal de grupos de crianças, jovens e docentes;

Com recurso a diversos materiais e atividades lúdicas, como por exemplo os jogos,
podem ser trabalhados e potenciados temas como por exemplo, a exclusão,
discriminação,

marginalização,

isolamento,

daltonismo,

info-exclusão,

interculturalidade, intergeracionalidade e a inclusão de uma forma criativa mas muito
assertiva.
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A fim de desenvolver e trabalhar estes temas através da exploração do potencial dos
jogos didáticos, numa 1ª fase foram adquiridos 22 jogos inclusivos - INCLU Cores para

oferta às Componentes de Apoio à Família, Centro de Artes e Formação e Instituições
escolares. Novas dinâmicas neste âmbito se vão seguir durante este ano, em que, as
crianças e jovens são os protagonistas destes projetos. O jogo INCLU Cores, é um

conceito inovador de cartas de jogar que nos transporta para o mundo das cores e
para o mundo das letras, para que depois possamos naturalmente construir um

universo de palavras usando a visão, os gestos, o tato, a fala e a audição. Este Jogo de
cartas inclui a possibilidade de se efetuarem sequências de palavras, sopa de Letras,

Mímica, jogo do Tato, linguagem gestual, braille, de Correspondências, de Memória,
entre outros.

Ação Praia – Campo 2015

Arrancou a preparação da ação Praia-Campo 2015, que manterá o modelo tradicional
com algumas novidades, a saber:


Programa Praia Campo Infância inicia a 29 de Junho a 10 de Julho;



Este ano de 2015 aumentámos idade de participação para os 14 anos




Todos os locais estão reservados e confirmados

Número de autocarros aumentará, de 5 para 7 autocarros.
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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
Ano letivo 2014/2015

No ano em curso, 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.

De Janeiro a Março decorreu o segundo período de aulas na Escola Básica Quinta dos

Frades. Durante este tempo, decorreram diversas atividades, para além das normais
(trabalhos e casa, aulas de música, projeto horta e tecidos), tais como atividades
relacionadas com o carnaval, páscoa, dia dos namorados, dia do pai, etc. Neste espaço

de tempo, a CAF também apanhou o final do período não letivo do Natal, a
interrupção letiva do carnaval e grande parte das férias de páscoa.

Coordenação
• Assegurar que o Projeto CAF 2014/2015 está a ser cumprido.
•

Assegurar o normal funcionamento da CAF, verificação e reposição de material

•

Planificação e preparação de diferentes atividades.

•
•
•
•
•
•
•
•

didático.

Acompanhamento de trabalhos de casa aos alunos dos diferentes anos

Receção e acompanhamento da Psicóloga da JFL para os CAFs – Drª Inês
Parreira, no espaço CAF, no espaço escola e no agrupamento.

Orientação e acompanhamento do projeto de voluntariado do Colégio S. João
de Brito no espaço CAF.

Orientação e acompanhamento do projeto PAPE da estagiária da Escola Técnica
Psicossocial de Lisboa

Reuniões com o vogal da educação da JFL, com a Escola Básica Quinta dos
Frades e agrupamento escolas Lindley Cintra.
Organização

de

ações

conjuntas

instituições/departamentos da JFL.

entre

a

CAF

e

outras

Planificação de atividades com os Encarregados de Educação
Continuação do projeto Jornal Digital
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação de igualdade - JFL

Planificação das férias de carnaval e páscoa - Atividades no espaço CAF e
exteriores

Organização de um Baile de máscaras com Encarregados de Educação Carnaval

Planificação dos presentes de páscoa, dia do pai, dia de S. Valentim, dia de reis,
etc, a realizar com as crianças para oferecerem às famílias

Decorações temáticas para os diferentes dias e épocas do ano.

Reuniões quinzenais de coordenação com os monitores da CAF

Inscrições para os períodos não letivos – abertura da CAF aos 5º e 6º anos –
Férias de Carnaval e Páscoa.

Inscrições para o período não letivo de Agosto.
Atendimento aos Encarregados de Educação;

Monitores
• Assegurar o bom funcionamento das salas
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento de trabalhos de casa aos alunos dos diferentes anos

Execução dos trabalhos e projetos planeados junto dos alunos das diferentes
salas

Desenvolvimento dos projetos sala
Formação de igualdade – JFL

Formação em Linguagem Gestual de uma das Monitoras

Decorações temáticas para os diferentes dias e épocas do ano.

Reuniões quinzenais de coordenação com os monitores da CAF

Atividades Desenvolvidas
• Atividades do projeto de 2013/2014 sobre o tema “Como era e como é”
•

Realização de trabalhos de casa, duas a três vezes por semana

•

Diferentes técnicas de pintura, recorte, desenho de forma, construção de

•

•
•

Desenvolvimento de atividades semanais

autorretratos, música, contos e lendas, Colares, pregadeiras, etc.

Desenvolvimento e acompanhamento da Horta pedagógica – Horta de cheiros
Projeto Atelier de costura com os alunos de 2º e 3º ano
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•

Projeto Sons de Cá – Iniciação musical e aulas de flauta

•

Acompanhamento dos Encarregados de Educação nas atividades propostas

•

•
•
•

Apoio e noticias dos alunos para o Jornal Digital
pelos mesmos

Realização das atividades previstas para as férias de natal – Carrinhos de
choque e carroceis

Comemoração da data do Dia de Reis

Realização das atividades previstas para as férias de carnaval – Brincadeiras do
nosso tempo – Criação de diferentes jogos e brincadeiras – Jogo da macaca,

cavalos de pau, bonecas de trapos, carrinhos de rolamentos e andas de lata –
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Atividade desenvolvida com a UTIL

Jogo da corda e jogo do elástico – Jogos trazidos pela UTIL no decorrer da
atividade.

Realização de uma boneca/palhaça feita com restos de tecido – Projeto Zero
em Desperdício

Workshop dia de S. Valentim – Atelier com a Luísa Jorge - flores de gomas,

grinaldas de corações e envelopes feitos a partir de um coração (técnica de
origami).

Criação de um mural de mensagens de amor – Tire uma mensagem de amor –
mural feito para os encarregados de educação

Baile de carnaval com os encarregados de educação.

Vamos plantar uma árvore – os alunos da CAF plantaram uma árvore na rua
Luís de Freitas Branco e outra dentro do espaço da escola

Realização de uma lembrança para assinalar o Dia Mundial da Mulher – Moinho
de vento feito num lápis de cor – Lembrança oferecida aos encarregados de
educação, monitoras, professoras, funcionárias da escola e da JFL.
Realização o presente para o Dia do Pai – Aftershave

Realização do presente de páscoa – Bolo de aromas e especiarias, caixa de bolo
- coelho de páscoa

Realização das atividades previstas para as férias da páscoa – tardes de cinema
e pipocas, visita a Mafra à Aldeia do José Franco, picnics, ateliers de artes, hiphop e capoeira e jogos sem bola
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Ano letivo 2014/2015

CAF – São Vicente

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


Inscrições das crianças do 1º e 2º ciclo na CAF;



Apoio aos trabalhos de casa;


















Decoração do espaço;

Compra de materiais diversos: jogos, material de desgaste, móveis, material
pedagógico, etc;

Reuniões de equipa da CAF;

Reuniões diversas com a coordenação da escola Básica São Vicente;
Programação das atividades para o 1º trimestre 2015;
Atendimento aos encarregados de educação;

Realização de aulas: vídeo, dança, teatro, música, xadrez, trabalhos de casa, minibasket;

Torneios de Basket: Olisipíadas;

Comemorações do dia de São Valentim, Carnaval, Dia do Pai;

Organização do Torneio de Xadrez da Escola São Vicente em parceria com a
Biblioteca;

Participação no torneio de Xadrez “Alto da Barra”;

Participação no torneio Internacional de Xadrez “Yes2Chess”;

Participação no concurso “Scratch Challenge” e participação no Coder Dojo LX;

Apresentação de espetáculos: Dia de São Vicente com performance e teatro
Marionetas;

Realização e apresentação do Filme: O Poder de São Valentim”;
Realização do teledisco D8;
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Participação na Festa da Páscoa com Percussão, Hip-Hop, telejornal, Teatro:



Organização das atividades internas: “Eu penso que”, Jornal, Horta, Concursos






Carochinha e O Casamento da Franga;

Literários, jogos, Torneios, artes plásticas, futebol, entre outros;

Acolhimento de estagiários da Escola D. José I, Escola Gustave Eiffel, IEDP, Escola
Psicossocial.

Parceria com Centro Comunitário de Telheiras;

Programação das férias da Páscoa: Kidzania, Castelo dos Mouros, Praia da Rainha,
Cinema, Ateliês de filosofia, origami, música (história da música) e vídeo;

Programação das férias de Carnaval: Polícia Segura, Workshop de fotografia,
pintura de t-shirts.
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DEPENDÊNCIAS
Centro de Artes e Formação
Ano letivo 2014/2015

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

● Apoio escolar: Con nuação 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 e da
Junta de Freguesia do Lumiar.
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 3 Telejornais e um 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 encontra-se a preparar
a preparar a peça “CAF Somos Nós”, que irá ser apresentada em maio, no Festival de
Teatro da Junta de Freguesia do Lumiar.
• Todos Jogam: realização de dinâmicas de grupo e jogos, onde através do lúdico se
visa a aquisição de competências pessoais e sociais. Neste trimestre foram exploradas
as seguintes temáticas: tomada de consciência dos comportamentos; contacto físico;
resolução de problemas em grupo; comunicação e confiança; a atenção e
concentração, coesão de grupo e a entreajuda.
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• Só Nós: Espaço de conversa e reflexão, que procura promover nos jovens
competências que lhes possibilitem adquirir comportamentos e estilos de vida
saudáveis. Esta atividade é realizada através de dinâmicas de grupo, visionamento de
filmes, seguido de debates e dramatizações. Foram abordados os temas do amor e
família.
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. Estão a ser trabalhadas
diversas coreografias, que irão ser apresentadas em Junho, nas Festas da Freguesia da
Junta de Freguesia do Lumiar.
• Expressão Musical: Construção de temas musicais individuais e em grupo (música e
letra), com trabalho de desenvolvimento de interpretação vocal e incremento da
técnica da execução instrumental (órgão). A atividade visa também desenvolver
competências ao nível do relacionamento interpessoal e da coordenação motora,
através da execução instrumental. No âmbito desta atividade, foram trabalhados e
gravados num estúdio profissional, dois temas de música rap: um sobre o CAF e outro
sobre o 25 de Abril.
• Animação de Sala: A atividade consiste na dinamização de 2 salas: uma destinada às
crianças que frequentam os 1º e 2º ciclos e outra aos jovens que frequentam o 3.º
ciclo e o ensino secundário. Estas são dinamizadas diariamente com diversas
atividades de animação:

- Aliment’Arte: Espaço dinamizado semanalmente que pretende de uma forma
estruturada o contacto com diferentes técnicas culinárias e a sua aplicação nas
rotinas diárias de crianças e jovens. O projeto visa promover uma alimentação
saudável e equilibrada.

- Artes Plásticas: A criatividade e a expressão livre estão na base deste ateliê,
onde se pretendem explorar as potencialidades da reutilização dos resíduos
sólidos e diversas técnicas de expressão plástica. Foram realizados diversos
exercícios, tanto individuais como grupais.
- Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à internet.
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- Jogos Sociais e Peddy-papers: Ocupação de tempos livres através de jogos de
mesa e de pista.

- Horta pedagógica: pretende ser um espaço onde se possibilita a experiência
prática e sensorial de ligação com a natureza, que se traduz na possibilidade de
contacto das crianças e jovens com atividades agrícolas e de jardinagem,
envolvendo os participantes na sua manutenção. Atualmente a horta é
composta por favas, ervilhas e alfaces.

- Basquetebol: neste trimestre deu-se início a atividade de basquetebol, após a
colocação de tabelas no pátio exterior do CAF. Neste âmbito, foi possível
participar com uma equipa, nas Olisipíadas da Câmara Municipal de Lisboa
•

Atividades pontuais

- Festa de Carnaval: realização de baile de Carnaval com concurso de máscaras.

- Férias da Páscoa: tarde de jogos no CAF de São Vicente, bowling e almoço convívio,
ateliê de origami, ateliê de pintura de t-shirt’s, workshop de capoeira, workshop de
vídeo (gravação de videoclip do rap do CAF), ida ao museu do teatro assistir à peça “O
Príncipe Feliz” e visita a um estúdio de gravação (gravação do Rap do CAF).
• Estágios académicos

- 3 estágios de Técnico de Informática da Fundação da Juventude.

- 4 estágios de Técnico Psicossocial da Escola Psicossocial de Telheiras.

- 3 estágios de animação sociocultural, no âmbito da formação do curso
vocacional 3 (equivalência ao 9º ano) da EB 2,3 do Alto do Lumiar.
• Grupo Comunitário da Alta de Lisboa e 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, nomeadamente:
- Dinâmicas de grupo, aulas de xadrez e grupo de Bombos Alta Batida.
- Workshops de vídeo, fotografia e teatro.
- Trabalho educativo de rua.
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- Caça ao lixo no dia 21 de Março, no bairro da Cruz Vermelha, com ação de
sensibilização sobre higiene urbana, peddy paper e flashmoob.

- Preparação da formação “Eu e os Outros” (programa de competências
pessoais e sociais para jovens), promovida pela equipa das Taipas. Este
programa será implementado a partir de Setembro, na escola EB 2,3 do Alto do
Lumiar e instituições locais (Centro de Artes e Formação, Centro Social da
Musgueira e Associação Espaço Mundo).
• Trabalho a Favor da Comunidade

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

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

Como vinha sendo a prática, a Biblioteca manteve a sua participação no Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa e prosseguiu o desenvolvimento de projetos nesse
quadro de desenvolvimento local.

Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro

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








Articulação dos recursos humanos da Junta de Freguesia com os da CML;
Definição de modelo de programação para 2015, atentas as necessidades do
Serviço de Bibliotecas no acesso ao espaço;
Identificação de necessidades de reparações pontuais (a cargo da Junta de
Freguesia) e de obras infraestruturais a encetar pela Câmara Municipal, tendo
tido lugar reuniões técnicas com a Vereadora da Cultura e seu gabinete e como
a Direção Municipal de Cultura, com deslocação ao local e com vista à
realização da obra no verão de 2015;
Prossecução do contacto com entidades com atividades calendarizadas para o
ano de 2015, 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



Janeiras na sede da Junta de Freguesia – 6 de janeiro



Apoio a exposição a Casa da Europa do Distrito de Lisboa sobre a Letónia,
nas instalações do ISEC, a 5 de fevereiro



Concerto de Santoor por Pandit Bhajan Sopori (Música Clássica Indiana) no
Auditório da BMOR, a 28 de fevereiro;



Dia Internacional da Mulher (8 de março): atividade de rua e atuação de
grupo de gaiteiras de Miranda do Douro, Las Çarandas, no páteo da BMOR;



Vendaval Art Project, do Cineclube de Telheiras, apoiada pelo JF Lumiar, na
BMOR no dia 21 de março;



Concerto Novas Letras, no Auditório da BMOR, a 1 de abril



Cerimónia de Comemoração do Aniversário da Freguesia, no Instituto do
Cinema e Audiovisual, a 18 de abril, com entrega das medalhas de honra,
de mérito, de bons serviços e dedicação às seguintes entidades e pessoas:
Medalha de Honra
• Subintendente André Jesus Gomes
• Catarina Avelar
• Associações de Pais da Freguesia do Lumiar:
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância
do Lumiar;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
Quinta dos Frades;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
Lindley Cintra;
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica n.º
204 (Unidade de Multideficiência);
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas do Alto do Lumiar;
- Associação de Pais da Escola Básica de Telheiras;
- Associação de Pais da Escola Básica de Telheiras n.º 1 e Jardim de
Infância de Telheiras;
- Associação de Pais da Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia);
- Associação de Pais de São Vicente - Telheiras
• Coro de Santo Inácio
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•
•
•
•

Coro ART, da Associação de Residentes de Telheiras
Grupo Coral do Clube Portugal Telecom – Lisboa
Carmoteca
Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

Medalha de Mérito
• Associação Viver Telheiras
• Refood Lumiar
• Refood Telheiras
• Ares do Pinhal – Associação de Recuperação de Toxicodependentes
• Crescer na Maior – Associação de Intervenção Comunitária
Medalha de Dedicação Grau
• Carlos Alberto de Almeida Carvalho (Ouro)
• Carlos Manuel Dias Esteves (Prata)
• Nuno Filipe Nunes Feio (Cobre)
• Sandra Cristina da Silva Fonseca Santos (Cobre)
• António Fernando Marinho Teixeira (Cobre)


Concerto do Coro da UTIL no Auditório da BMOR, a 19 de abril;



Inauguração de Mural de Arte Urbana no Instituto de Cinema e Audiovisual,
no dia 22 de abril, com apontamento de jazz



Comemorações do 25 de Abril:
 Filme “Linha Vermelha” no Auditório do ICA (15 de abril)
 Concerto no Auditório da BMOR: “25 músicas para o 25 de abril”, a
21 de abril
 Recriação histórica “A Tomada dos CAF” a 24 de abril
 Jogo Gigante na Quinta das Conchas “À descoberta do 25 de Abril”
 Filme e debate no Auditório da BMOR: “A censura mudou de cor?” a
27 de abril
 Visita Guiada ao Museu do Aljube a 29 de abril



Comemorações do Dia Mundial da Dança:
 Apoio ao 10.º Aniversário do Estúdio 1st Position, na BMOR
 Espetáculo “As Nações Unidas da Dança”, promovido pela Comissão
Nacional da UNESCO e pelo Conselho Internacional da Dança, com o
apoio da Junta de Freguesia do Lumiar, a 25 de abril
 Festival de Dança na BMOR com a Comunidade Hindu, a 29 de abril
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Colóquio sobre “ Presença Judaica em Portugal”: Auditório BMOR a 28 e 29
de abril

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.
66

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, que já foram removidos e
depositados na sede da Freguesia.
Atividade editorial

Encontra-se em concluída a edição conjunta com a CML da “Histórias das Coletividades
da Freguesia do Lumiar”, aguardando-se apenas a escolha de data para o lançamento
formal, a decorrer no primeiro semestre de 2015.

Encontra-se em preparação a edição, num único volume, de todas as comunicações às
Jornadas Histórico Culturais do Lumiar.
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 e está a ser estudado o
lançamento de uma linha de títulos dedicados à história da Freguesia e de espaços
emblemáticos do território.

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. Foram selecionados espaços para as primeiras intervenções e foi dado
apoio à colocação do projeto na iniciativa “Todos queremos um bairro melhor”
da Fundação EDP (tendo ficado colocado em 6.º lugar na primeiras seleção).
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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;

•

Acompanhamento da 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:
•

Apoio a requalificação de tabelas de basquete da Escola D. José I

•

Avanço para adjudicação da intervenção em outros minicampos de
jogos transferidos no âmbito da reforma administrativa, na zona da Alta
de Lisboa;

•

Lançamento de operação de avaliação de necessidades de
melhoramentos e reparações em equipamentos desportivos das
coletividades da Freguesia.

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.

•

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.
68

•

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)

Apoio a coletividades


Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Subsídio de € 5.000,00 – para
apoio às atividades desportivas na modalidade de Futebol 11.
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Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 – Subsídio de € 4.000,00 – para
apoio às atividades desportivas na modalidade de Basquetebol.



Apoio ao Académico Clube de Ciências – Subsídio de € 3.000,00 – para apoio
às atividades desportivas na modalidade de Futsal.



Apoio de incentivo à prática desportiva federada às coletividades com
modalidades com três ou mais escalões de formação em atividade e em
função do numero de atletas inscritos que será superior a cinquenta:
 Recreativo Águias da Musgueira (Futebol 11) - € 5.000,00;
 Academia Musical 1º de Junho 1893 (Basquetebol) - € 2.800,00;
 Académico clube de Ciências (Futsal) - € 2.400,00;



Apoio à Associação de Residentes de Telheiras – Medalhas – para XXI
Torneio de Malha realizado a 22 de Março de 2015 no Alto da Faia.

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).

Neste quando, o Departamento de Desporto da Junta de Freguesia desenvolveu várias
atividades de execução da edição inaugural:
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Presença e participação nas reuniões de carácter executivo e técnicas no
âmbito das Olisípiadas promovidas pela CML em parceria com as Juntas de
Freguesia.

Dinamização e acompanhamento dos jogos Olisípiadas promovidos pela CML
em parceria com as Juntas de Freguesia, nas modalidades:
 Andebol;
 Atletismo;
 Basquetebol;
 Ciclismo;
 Futsal;
 Ginástica;
 Judo;
 Skate;
 Natação;
 Rugby;
 Ténis de Mesa;
 Voleibol.
Apoio aos jogos Olisípiadas através de disponibilidade de reforços alimentares
para todos os participantes e de todas as modalidades inscritos através da
Freguesia do Lumiar.

Apoio aos jogos Olisípiadas através de disponibilidade de transporte quando a
distancia e o número de participantes da Freguesia do Lumiar o justificou.

Comemorações da Liberdade

No quadro das comemorações do 25 de abril, teve lugar o apoio à realização de várias
atividades desportivas pelas coletividades da Freguesia:
•
•
•
•

Convívio Pesca Desportiva, Associação Recreativa Pescadores Musgueira Norte,
Belém – Rio Tejo;
Convívio Basquetebol, Academia do Lumiar / Sporting Clube de Portugal,
Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas Básicas 2,3 e Secundária do Lumiar;
Convívio Futebol 11, Recreativo Águias da Musgueira, Complexo Desportivo do
Alto do Lumiar;
Convívio de Futsal, Centro Social da Musgueira / MEDIATECA, Pavilhão
Municipal da Musgueira
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ECONOMIA, PLANEAMENTO e INTERVENÇÃO LOCAL
Licenciamentos

Teve lugar a concretização do processo de transferência de competências da CML, na
segunda fase da implementação a reforma administrativa, a partir de 1 de janeiro de
2015, na linha das principais orientações emitidas no quadro do acompanhamento da
reforma, a saber:
1) Licença para ocupação de via pública

Em atividades organizadas ou coorganizadas pela Junta de Freguesia, dentro da sua
área geográfica, a emissão da permissão administrativa de ocupação de via pública é
da competência da Junta de Freguesia devendo verificar, a cada momento, as
permissões administrativas emitidas para o mesmo local, de forma a evitar
sobreposição de ocupações. Nos espaços públicos de natureza estruturante as Juntas
de Freguesias devem solicitar o respetivo parecer prévio vinculativo ao Município.
2) Licenciamento no âmbito da Prestação de Serviços de Restauração ou de
Bebidas com Carácter Não Sedentário

Competência da Juntas de Freguesia: A Junta de Freguesia procederá à emissão das
permissões administrativas de todos os processos relativo à prestação de serviços de
restauração ou de bebidas com carácter não sedentário que abranjam apenas o
território da respetiva Freguesia. Nos casos em que as permissões administrativas
ocorrem numa área estruturante dentro do território da Freguesia, a mesma solicitará
ao Município o respetivo parecer prévio vinculativo. A Junta de Freguesia deverá dar
conhecimento ao Município de todas as permissões administrativas emitidas,
independentemente de serem localizadas em áreas estruturantes ou não
estruturantes.
3) Licenciamento no âmbito da Venda Ambulante (Atividade de Comércio a
Retalho Não Sedentário)

Competência da Juntas de Freguesia: A Junta de Freguesia procederá à emissão das
permissões administrativas de todos os processos relativo à venda ambulante que
abranjam apenas o território da respetiva freguesia. No caso em que as permissões
administrativas ocorrem numa área estruturante dentro do território da Freguesia, a
mesma solicitará ao Município o respetivo parecer prévio vinculativo. A Junta de
Freguesia deverá dar conhecimento ao Município de todas as permissões
administrativas emitidas, independentemente de serem localizados em áreas
estruturantes ou não estruturantes.
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Neste quadro, foram desencadeados processos de adaptação de procedimentos
internos para processamento de pedidos e cobrança de taxas, sendo já possível fazer
um primeiro balanço de processo entrados desde 1 de janeiro até 24 de abril:
Ocupação espaço público

Serviços de restauração ou de bebidas com carácter não sedentário
Licenciamento de publicidade e ocupação de espaço público
Licenciamento de ocupação temporária de espaço público
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4
6
1

Planeamento Urbano
•

•

Prossecução da 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. Solicitada reunião com os novos dirigentes dos serviços técnicos da
CML (DMMT e DMPO) e identificada prioridade ao vereador que assumiu o pelouro
em abril.
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 residentes de Telheiras e de Carnide, na JF Carnide a respeito da
discussão pública da operação de loteamento para o terreno “Maria Droste”, a 5
de fevereiro;

•

Promoção de reunião de apresentação do projeto de loteamento pelo promotor,
em reunião no Auditório da BMOR, a 20 de fevereiro, com a presença do Vereador
Manuel Salgado;

•

Discussão no âmbito da reunião descentralizada da JF Lumiar em Telheiras, a 31 de
março, da questão do loteamento Maria Droste e apresentação das conclusões da
análise realizada pela JF Lumiar quanto ao estudo de tráfego apresentado pelo
promotor do loteamento;

•

Apresentação, no âmbito do Fórum de Residentes da Quinta do Olival do primeiro
esboço de anteprojeto de Plano de Pormenor da Quinta do Olival;

•

Realização da discussão pública do projeto “Uma Praça em cada Bairro”, no ISEC,
no dia 4 de março
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Economia, Empreendedorismo e Inovação
•
•

•

Acompanhamento da iniciativa “Comércio de Telheiras”, promovida pela
Associação ‘Viver Telheiras’

Discussão de projetos de cooperação com o ISEC e com o ICA com vista a
constituição de fórmulas de formação e oportunidades de empregabilidade e
autoemprego no âmbito do audiovisual, no quadro de uma eventual incubadora de
empresas no Campus Académico do Lumiar e/ou ICA.
Conferência em parceria com a Embaixada da India e com a Freguesia de Alvalade

A Junta de Freguesia do Lumiar e a Junta de Freguesia de Alvalade associaram-se à
Embaixada da Índia na realização da primeira Conferência “Relações e oportunidades
de negócio entre Portugal e a Índia“, que decorreu no passado dia 30 de março de
2015, no Hotel Radisson Blu, em Lisboa. O evento, que decorreu durante todo o dia,
juntou mais de uma centena de empresários, académicos e empreendedores, de
Portugal e da Índia, com o objetivo de promover o investimento entre Portugal e a
Índia, numa iniciativa que deu a conhecer não só os principais indicadores económicos
e políticos da Índia, mas também ajudou a delinear as melhores estratégias de entrada
num mercado da dimensão do subcontinente indiano. O programa foi o seguinte:
Abertura








Dr. Jitendra Nath Misra – Embaixador da índia em Portugal
Dr. Pedro Delgado Alves – Presidente da JF Lumiar
Dr. André Caldas – Presidente da JF Alvalade
Vereadora Graça Fonseca
Prof. Paulo Farmhouse Alberto – Centro Estudos Indianos FLUL
Dr. Abdool Vakil, Presidente do TiE (The Indus Entrepreneurs)
Dr. Tavishi Behal, 2.ª Secretária da Embaixada da Índia, “O estado da
economia indiana”

Painel 1: Investimento e Manufatura




Dr. Paulo Castro, OGMA
Dr. Amina Can, Mundi Serviços
Dr. Pushp Raj Singhvi, PlastIndia 2015 (vídeo conferência)



Amita Sarkar, Subdiretora-Geral da Confederação Indiana da Indústria
(vídeo conferência)
Dr. Aneesh Zutshi, Doutorando FCT/UNL

Painel 2: Tecnologia
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Dr. Miguel Gaspar, Wipro Portugal
Dr.ª Marta Miraldes, Startup Lisboa





Ricardo Ferreira, OSIRIS
MGM Hotels
Mr. Tejas Kakad, Mini Tabela

Painel 3: Comércio, viagens e turismo

Encerramento: Prof. Eugénio Monteiro, “O futuro da economia indiana”
Mercado do Lumiar
•
•

Entrada em vigor do novo regulamento de taxas do mercado;

Apresentação na Comissão de Economia da Assembleia Municipal do plano de
intervenção no mercado, assente nas seguintes fases:
1)
2)
3)
4)
5)

•

Dinamização cultural – em curso
Requalificação (1.º semestre 2015) e política de comunicação integrada
Crescimento: alargamento horário, novos comerciantes,
Enquadramento de espaço público envolvente
Expansão

Desenvolvimento de contactos com vista à realização de obras de
requalificação pontual do mercado em 2015 (correspondente à segunda fase),
reforçando as acessibilidades, qualidade dos espaços comuns e infraestruturas
administrativas de apoio, iluminação, decoração, nova entrada pela Rua do
Lumiar, cafetaria).

Intervenção Local

A Câmara Municipal de Lisboa convocou todas as entidades interessadas para uma
primeira sessão de trabalho e constituição de comissão instaladora Rede DLBC Lisboa –
Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa, a 17 de
Janeiro de 2015, e promoveu a aprovação dos respetivos estatutos a 7 de fevereiro de
2015, em Assembleia-Geral fundadora realizada no Fórum Lisboa. No dia 12 de
Fevereiro de 2015 foi oficialmente constituída, por escritura pública.
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A associação procede à formalização de uma parceria à escala da cidade de Lisboa,
com base nos territórios identificados como de intervenção prioritária (BIP/ZIP),
resultando de um movimento de organização e concertação estratégica de diversas
entidades dos sectores público, privado e da sociedade civil, na sequência do impulso
dado pela Câmara Municipal de Lisboa.
A Rede DLBC Lisboa foi criada com o objetivo de implementar um modelo inovador de
cogovernação do território da cidade de Lisboa no que respeita à criação e
implementação de planos de desenvolvimento local e à candidatura a financiamentos
que permitam a execução dos mesmos, nomeadamente no âmbito do Quadro de
Fundos Comunitários 2014-2020, na área do DLBC (Desenvolvimento Local de base
Comunitária).

Os financiamentos que estarão disponíveis neste contexto enquadram-se nas áreas da
inclusão social, educação e formação, e emprego, definidas como estratégicas para a
Freguesia do Lumiar e, em particular, para os seus territórios incluídos nos territórios
de intervenção prioritária (BIP/ZIP). A Rede DLBC Lisboa submeteu a sua candidatura à
pré-qualificação no âmbito do Quadro de Fundos Comunitários 2014-2020 DLBC, cujo
prazo terminou em 14 de Fevereiro, tendo sido aprovada por deliberação da Comissão
de seleção das Candidaturas DLBC no passado dia 15 de abril.
A Junta de Freguesia do Lumiar fez-se representar em todas as reuniões fundadoras,
participou na elaboração dos estatutos e integra os órgãos sociais instaladores,
aguardando a autorização da Assembleia de Freguesia para formalizar a adesão.
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COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS


Lançamento da nova imagem institucional da Junta de Freguesia, a 19 de abril de
2015, no aniversário da Freguesia;



Lançamento da presença da Freguesia no Facebook e no Twitter a 19 de abril;



Lançamento da nova versão do site da Junta de Freguesia, com novas
funcionalidades, a 19 de abril;



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.



Prossecução da mudança da imagem institucional da Junta de Freguesia, com
elaboração de estacionário, preparação de imagem derivada para cada
departamento e/ou serviço, na linha global da Freguesia.



Desenvolvimento de material de divulgação de eventos culturais da Freguesia e de
folhas de sala respetivas.
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Recenseamento e atos eleitorais
Descentralização dos locais de votos

No período em análise realizaram-se diversas reuniões da Comissão de
Recenseamento com vista à descentralização dos locais de voto para futuros atos
eleitorais. Ficou acordado consensualmente a descentralização em 3 locais – Escola
Básica Lindley Cintra, Escola EB 2,3 de Telheiras (Rua Mário Chicó) e Escola EB1 Padre
Rocha e Melo (Alta de Lisboa), de acordo com o mapa que se segue. Arrancaram já os
procedimentos técnico de alteração do recenseamento e de comunicação à população
das alterações.
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia

 Eleitores recenseados: 37.994 (variação positiva de 61 eleitores)
 Licenciamento de canídeos e gatídeos: 231
 Certificação de fotocópias: 11

 Atestados: total de 1024 (de 01/12 até 31/03), 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

Dezembro
2014
34
0
0
0
0
0
10
10
4
3
3
4
57
20
12
4
14
4
15
0
0
2
0
0
196

Janeiro
2015
60
0
0
0
0
0
24
13
1
9
10
3
54
66
28
0
32
3
25
2
0
0
0
0
330

Fevereiro
46
0
0
0
0
1
21
9
2
4
6
2
54
72
21
2
28
5
17
2
0
2
0
0
294

Março

TOTAL

49
2
0
0
0
0
19
7
3
3
12
1
42
16
16
1
15
3
14
0
0
0
0
1
204

189
2
0
0
0
1
74
39
10
19
31
10
207
174
77
7
89
15
71
4
0
4
0
1
1024

[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014: 3278 atestados]
[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de março de 2015: 828 atestados]
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Gestão administrativa e financeira




Aquisição e entrada ao serviço de novo autocarro equipado com plataforma
para transporte de passageiros com mobilidade reduzida
Arranque da implementação de novo sistema de telecomunicações
Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €67,16

Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas:















16/12/2014 – CAJIL – Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar, deslocação
ao Palácio da Ajuda (Ajuda) e Belém;
16/12/2014 – Inválidos do Comércio, circuito Lisboa iluminada;
20/12/2014 – Associação Sporting Clube de Portugal Rugby, deslocação a
Mafra;
03/01/2015 – Academia Musical 1.º de Junho de 1893, deslocação ao Porto;
07/03/2015 – Associação de Residentes de Telheiras, deslocação a Atouguia da
Baleia, Alcobaça, Marinha Grande e Nazaré;
11/03/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Culturgeste (Campo Pequeno);
12/03/2015 – Escola Secundária D. José I – deslocação ao Museu Nacional de
Etnologia (Restelo);
13/03/2015 – CAJIL – Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar, deslocação
ao Oceanário de Lisboa (Parque das Nações);
14/03/2015 – Associação de Basquetebol do Sporting Clube de Portugal,
deslocação a Vila Nova de Gaia;
15/03/2015 – Escola Secundária Vergílio Ferreira; deslocação ao Instituto do Ar
e da Atmosfera (Aeroporto de Lisboa);
19/03/2015 – Escola EB1 Padre José Manuel Rocha e Melo (Escola 34),
deslocação ao Cinema Alvaláxia (Estádio José de Alvalade, Campo Grande);
29/03/2015 – Leões de Portugal, IPSS, deslocação a Leiria;
31/03/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Quinta Pedagógica de Lisboa
(Olivais Sul)
31/03/2015 – Inválidos do Comércio, deslocação a Almada.

80

ANEXO I
QUADRO DE TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS (24.4.2015)
Nome

Carreira

Categoria

CÉLIA GOMES ABOIM

Técnico Superior

Técnico Superior

PATRÍCIA ISABEL ALVES
CACHUCHO MARTINS
VÍTOR MANUEL MARTINS
MOTA
HÉLDER AFONSO BATISTA
FERREIRA
IRENE DOLORES CANDEIAS
SOARES AUGUSTO
CRISTINA ISABEL PEREIRA
GASPAR
CRISTINA MARGARIDA DIAS
HELENA MARIA AMARAL
MOTA NASCIMENTO
GABRIELA MARIA VIEIRA
NEVES
CARLA ALEXANDRA DE
BARROS BRITES
JOÃO PEDRO LINO CATARINO
PATROCÍNIA CORREIA VIEIRA

Técnico Superior

Técnico Superior

Assistente Op.

Assistente Op.

ALICE ANA GOMES
ANA SOFIA PEREIRA
ANDRADE
CELESTE JESUS ROCHA DOS
SANTOS MOREIRA
ELISABETE MOREIRA SALES
FERREIRA
ISABEL MARIA TEIXEIRA PINA
MARGARIDA DA CONCEIÇÃO
TEIXEIRA DE FREITAS
RIBEIRO
MARIA DA CONCEIÇÃO
PROENÇA MONTEIRO
MARTINS
MARIA DA LUZ SARAIVA
FIGUEIREDO BERNARDO
PAULA CRISTINA GARCIA
PINHEIRO
MÓNICA MARIA OLIVEIRA
DIAS
MARIA CLEMENTINA TEIXEIRA
NASCIMENTO BESSA
JOSÉ MANUEL DA SILVA
AFONSO GUERREIRO
NUNO FILIPE NUNES FEIO

Área

Ação
Social
Ação
Social
Auditório

Local

Mobi.

CCPL
Sede

Auditório

Assistente Técnico Assistente Técnico Auditório

Auditório

Assistente Op.

Biblioteca

Biblioteca

Assistente Técnico Assistente Técnico Biblioteca

Biblioteca

Assistente Técnico Assistente Técnico Biblioteca
Assistente Op.
Assistente Op.
Cultura

Biblioteca
UTIL

Assistente Técnico Assistente Técnico Cultura

UTIL

Técnico Superior

Técnico Superior

Cultura

UTIL

Técnico Superior
Assistente Op.

Técnico Superior
Assistente Op.

Cultura
Educação

Assistente Op.
Assistente Op.

Assistente Op.
Assistente Op.

Educação
Educação

Sede
CAF Q.
Frades
JI 91
JI Lumiar

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI Telheiras

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI Alto Faia

Assistente Op.
Assistente Op.

Assistente Op.
Assistente Op.

Educação
Educação

JI Telheiras
JI S. Vicente

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI 34

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI Alto Faia

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

JI Lumiar

Assistente Op.

Assistente Técnico Educação

Assistente Op.

Assistente Técnico Assistente Técnico Educação
Técnico Superior

Técnico Superior

Educação

Assistente Op.

Assistente Técnico Mercado

CAF Q.
Frades
CAF Q.
Frades
CAF S.
Vicente
Mercado/Sede
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Inter
Carreiras

Inter
Carreiras

MANUEL DOS SANTOS
ARAÚJO
JOSÉ ALEXANDRE PINTO
RODRIGUES DE SÁ
ANTONIO AUGUSTO
FIGUEIREDO
ANTONIO FERNANDO
MARINHO TEIXEIRA
ANTONIO JOSE BATISTA
FERREIRA
CARLOS ALBERTO DE
ALMEIDA CARVALHO
CARLOS JESUS ALMEIDA
LOPES ARAUJO
CLIMÉRIO JORGE DA CRUZ

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

DEOLINDA MARIA AIRES
TEIXEIRA
EMÍLIA CARVALHO PROENCA

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

FERNANDO MOREIRA LEITÃO

Assistente Op.

Assistente Op.

FRANCISCO ARTUR DA SILVA
RODRIGUES
JOAQUIM MANUEL
RODRIGUES VASCO
JOAQUIM PEREIRA MARTINS

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

JOAQUIM SOARES MENEZES

Assistente Op.

Assistente Op.

JOSÉ ANTÓNIO DA CRUZ
NUNES
JOSÉ MANUEL DE
FIGUEIREDO RODRIGUES
JOSÉ MONTEIRO SEQUEIRA

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

LUÍS MIGUEL MARQUES
LEITÃO
MANUEL JOAQUIM
RODRIGUES
MANUEL SOARES MENESES

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

MARIA CELESTE CARDOSO
DE ALMEIDA PEREIRA
MARIA DA LUZ GUERREIRO
MOREIRA
MARIA DULCE LOPES DEUS
PIMENTA AGUIAR
MARIA ISAURA PEIXOTO DINIS
CARVALHO
NUNO FILIPE NEVES DUARTE

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

PAULO JORGE GONÇALVES
DE MATOS

Assistente Op.

Assistente Op.

LUÍS FERNANDO DA SILVA
JORGE
LUÍS FILIPE SANTOS AMARAL

Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza

Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza

Inter
Carreiras
Inter
Categorias
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PAULO MANUEL GONÇALVES
MARQUES REBELO
RICARDO ALEXANDRE
MARTINS SOBREIRO
RUBEN RICARDO CARVALHO
LOURENÇO
RUBEN TIAGO ALMEIDA
MONTEIRO SEGURADO
FLORÊNCIO
VITOR HUGO MENDES DA
COSTA
VÍTOR MANUEL SALGADO
COUTINHO
JOSÉ FERNANDES
HENRIQUES SEQUEIRA
RUI MANUEL BARRETO DE
ALMEIDA
ALFREDO TEIXEIRA DA
COSTA
FERNANDO JOSÉ SALES
BENSASY
FERNANDO SILVA ALVES
ARMINDO CORREIA VIEIRA
MARIA GORETI MONTEIRO
CARMO RODRIGUES
CARLOS MANUEL DIAS
ESTEVES
LUCIA MARIA VELADA
PREZADO
LUÍSA MARIA ALVES JORGE
CRISTINA FILIPA RODRIGUES
SERRA
PAULA CRISTINA AMARAL
DOS SANTOS FORTES
PAULO CÉSAR LOPES
RIBEIRO
CLÁUDIA PATRÍCIA OLIVEIRA
FERREIRA
PAULA FILIPA FARIA OLIVEIRA
CAMACHO
ANDREIA CARINA BOM
FAUSTINO SILVEIRA
FILIPA ISABEL GOMES VIEGAS
TIAGO JORGE CARVALHO
GONÇALVES
SÓNIA MARIA ANTUNES SILVA
SANDRA CRISTINA DA SILVA
FONSECA SANTOS
SÓNIA CRISTINA DE SOUSA
BRÁS

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.
Assistente Op.

Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza

Posto
Limpeza
Assistente Op.
Posto
Limpeza
Encarregado Geral Posto
Limpeza
Encarregado Op.
Posto
Limpeza
Encarregado Op.
Posto
Limpeza
Encarregado Op.
Posto
Limpeza
Assistente Op.
Sup. Gov.
Assistente Op.
Sup. Gov.
Assistente Op.
Sup. Gov.

Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Posto
Limpeza
Sede
Sede
Sede

Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.
Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.

UTIL
Sede

Assistente Técnico Assistente Técnico Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Coord. Técnico

Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Assistente Técnico Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Técnico Superior

Técnico Superior

Sup. Gov.

Sede

Técnico Superior
Assistente Op.

Técnico Superior
Assistente Op.

Sup. Gov.
Depend.

Sede
CAF BCV

Técnico Superior

Técnico Superior

Depend.

CAF BCV

Inter
Carreiras
Inter
Carreiras

Inter
Categorias

Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Categorias
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ANEXO II
QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A 24.4.2015
NOME

1 Cecilia Tavares

FUNÇÕES

ÁREA

Serviço

Jardins-de-infância

Educação

Telheiras

3 Maria C. Fernandes

Jardins-de-infância

Educação

Alto da Faia

5 Rosa Benedito

Jardins-de-infância

7 Maria M. Aveleira

Jardins-de-infância

9 Vânia Silva

Jardins-de-infância

2 Maria F. Souto
4 Diogo Afonso

6 Ana Isabel Martins
8 Bruna Silva

10 Sílvia Ribeiro

11 Ana Mafalda Évora
12 Liliana Silva

13 Fernanda Santos
14 Ana Isabel Félix

15 Ana Luísa Ferreira
16 Maria Céu Lopes

17 Ana Cristina Castelo

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância
Jardins-de-infância
Jardins-de-infância
Jardins-de-infância
Jardins-de-infância
Jardins-de-infância

Jardins-de-infância (NEE)
Jardins-de-infância (NEE)
Jardins-de-infância (NEE)

18 Paula Alves

CAFormação (Monitora)

20 Igor Pereira

CAFormação (Monitor)

22 Rui Vasconcelos

Música

19 João Rosa

21 Rafael Barreto

CAFormação (Monitor)

Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação

29 Lurdes Laranjeira
30 Gonçalo Correia
31 Sara Pina

C.A. Família (Monitor)
C.A. Família (Monitor)
C.A.Família (Almoços)

C.A.Família (Almoços)

32 Cláudia Matos

C.A. Família (Monitor)

34 João Taborda

C.A. Família
(Coordenador)

33 Leandro Antunes
35 Pedro Calado

36 António Botão
37 Miguel Silva

C.A. Família (Monitor)

Ass. Cultura e Com.

Ass. Educação

Telheiras
Telheiras

Alto da Faia

750 Transferência CML

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Nuno C. Ferreira

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Lumiar

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

P. Rocha e Melo

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

São Vicente

750 Cumprimento do rácio para NEE

Telheiras

750 Cumprimento do rácio para NEE

Lumiar

2014

750 Cumprimento do rácio para NEE

2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014

Educação

São Vicente

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação

CAFormação

Educação
Cultura

2014

800 Reforço oferta e horário CAFormação

375 Já em funções

São Vicente

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)
*1021 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

São Vicente

*1021 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

São Vicente
São Vicente
São Vicente

Quinta Frades
Todos CAFs
Todos CAFs
Todos CAFs

Todos CAFs
Sede JFL

Sede JFL e BMOR

2014

375 Já em funções

São Vicente

Quinta Frades

Educação

800 Reforço oferta e horário CAFormação

CAFormação

Educação
Educação

2014

555 Já em funções

Educação
Educação

800 Reforço oferta e horário CAFormação

CAFormação

Quinta Frades

Educação

40 Joana Antunes

39 Ana Delgado

750 Transferência CML

2014

2014

Xadrez

Psicóloga

São Vicente

P. Rocha Melo

2014

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

Bombos

38 Inês Parreira

750 Transferência CML

750 Transferência CML

Educação

Educação

Xadrez

P. Rocha Melo

Lumiar

2014

São Vicente

25 Ana Filipa Silva

28 Joana Mateus

750 Transferência CML

CAFormação

C.A. Família (Monitor)

27 Inês Monteiro

2014

Nuno C. Ferreira

2014

Educação

Educação

C.A. Família (Monitor)

750 Transferência CML

750 Transferência CML

CAFormação

Educação

Dança

26 Helena Costa

2014

Educação

23 Nuno Varela

C.A. Família (Monitor)

750 Transferência CML

CAFormação

Educação

24 Admir Carvalho

Fundamento / Observações

Educação

Dança

C.A. Família (Monitor)

Telheiras

Valor

2014
2014

*1021 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014
2014

*212 Novo CAF (transferido da JF Carnide)
*212 Novo CAF (transferido da JF Carnide)
800 Reforço oferta e horário CAFamília

2014

800 Reforço oferta e horário CAFamília

2014

1000 Reforço oferta e horário CAFamília

2014

500 Projeto BIP/ZIP

2014

93 Projeto BIP/ZIP

2015

248 Projeto BIP/ZIP

2014

1200 Novo serviço da JFL
Necessidade após alargamento competências
1200 educação

1980 Necessidade após assunção gestão Audit. BMOR

84

2015

2014

2014

41 Fernando Cardoso

Maestro UTIL

Cultura

UTIL

300 Já em funções

43 Carlitos Necue

Limpeza Mercado

Mercado

Mercado Lumiar

750 Necessidade após assunção gestão Mercado

42 António J. Ferreira
44 João Albuquerque

Fotógrafo

Eventos

Sup. Governação

Sede JFL

Serviços jurídicos

Sup. Governação

Sede JFL

48 Alexandre Curado

Acomp. Passeios

Desenv. Social

50 António Oliveira

Porta-a-porta

45 Manuel Gomes
46 Filipe Bacelar

47 Bruno Pereira
49 Ana Jorge

51 Pedro Cardoso
52 Paulo Mendes
53 Bruno Silva

54 Ana Paula Cresol

55 Fernando Pereira
56 Hélder Trovoada
57 Nuno Gomes

Ass. Políticas Públicas

Comunicação

Contabilidade

Informática
Lavadouro

Porta-a-porta

Assessoria Desporto

Sup. Governação
Sup. Governação
Desenv. Social
Desenv. Social
Desenv. Social
Desporto

Sede JFL
Todos serviços
Exterior

Lavadouro
Exterior
Exterior

Sede JFL e
exterior

300 Reforço de meios para site, facebook, twitter, etc.
1980 Necessidades novas compet.: planific., fundos UE, OP;
Necessidade decorrente de aumento receita e
500 despesa
1200 Novo prestador, já havia contrato anteriormente
600 Novo prestador, já havia contrato anteriormente
125 Já em funções
Já em funções com contrato emprego inserção
750 anterior
750 Novo serviço transferido da CML
750 Novo serviço transferido da CML

2015

2015

2014

2014

2013
2014

2014
2014

800 Já em funções

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana

Posto limpeza

750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2015

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana

Posto limpeza

750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2015

Limp. Higiene Urbana

Limp. Higiene Urbana

Licenc. e esp. público

Higiene Urbana
Higiene Urbana
Licenciamento

Posto limpeza
Posto limpeza
Sede JFL e
exterior

750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

1200 Nova competência transferida CML

* Estimado: há componente variável em função do período de almoço das crianças
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2015
2015

2015

