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

Reunião de 30 de junho de 2015

Comunidade Hindu de Portugal
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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:












28 de abril de 2015
30 de abril de 2015
5 de maio de 2015
8 de maio de 2015
13 de maio de 2015
20 de maio de 2015 (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
26 de maio de 2015
2 de junho de 2015
9 de junho de 2015
16 de junho de 2015 (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
23 de junho de 2015

Órgãos auxiliares da Freguesia

No período em análise, o Grupo de Trabalho da Toxicodependência da Comissão Social
de Freguesia reuniu nos dias 5 de maio e 1 de junho na sede da Junta de Freguesia e
no Centro Social da Musgueira, respetivamente.
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Reuniões de trabalho e representações externas

Banco de Voluntariado da CML
Núcleo Executivo da Rede Social da CML
Nova administração do condomínio Praça Central de Telheiras
Vereador Jorge Máximo
Inauguração do Parque Agrícola da Alta de Lisboa
Escola de Dança Ana Kohler
Associação de Residentes de Telheiras
Agrupamento de Escuteiros de Telheiras
Aniversário da Associação dos Deficientes das Forças Armadas
CLIP
Unidade de Saúde Familiar das Conchas
Escola Profissional Gustavo Eiffel
Convívio com a Comunidade Hindu de Portugal
Cooptécnica (Campus do Lumiar – ISEC)
Diretora Municipal de Mobilidade de Transportes da CML
SGAL
Vereador Duarte Cordeiro (Vice-Presidente CML)
Sessão BIP/ZIP no Fórum Lisboa
Aniversário da Associação Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Convívio da Academia 1.º de junho de 1893
Associação dos Deficientes das Forças Armadas
Equipa do programa “Uma Praça em cada Bairro”
Comunidade Hindu de Portugal
Associação de Pais Agrupamento de Escolas dos Alto do Lumiar
Associação PACATA
Picnic Comunitário da Alta de Lisboa
Encerramento das Olisípiadas
Vereadora Graça Fonseca
Lançamento livro “Da Musgueira à Alta de Lisboa”
Audição dos Presidentes de Junta de Lisboa na A.R.
Amigos do Paço do Lumiar
Vereador José Sá Fernandes
Lançamento livro “Coletividades do Lumiar”
Sessão pública “Uma Praça em cada Bairro”
Arraial de final de Ano do Centro Social da Musgueira
Instituto do Cinema e Audiovisual
Museu Nacional do Traje
Agrobio
Final do ano da Escola D. José I
Final ano Escola EB 2,3 Telheiras
Marcha do Lumiar no Pavilhão Atlântico
Projeto Lumiarte
STML
AVAAL

4 de maio
7 de maio
7 de maio
8 de maio
10 de maio
11 de maio
13 de maio
13 de maio
13 de maio
14 de maio
15 de maio
15 de maio
17 de maio
19 de maio
20 de maio
22 de maio
22 de maio
23 de maio
23 de maio
24 de maio
25 de maio
25 de maio
27 de maio
27 de maio
28 de maio
30 de maio
30 e 31 de maio
1 de junho
2 de junho
3 de junho
3 de junho
4 de junho
4 de junho
4 de junho
5 de junho
5 de junho
5 de junho
5 de junho
5 de junho
5 de junho
7 de junho
8 de junho
8 de junho
8 de junho
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Fórum Fantástico
SINTAP
SOS Animal
Associação Portuguesa da Cultura e Desenvolvimento
Casa Qui
Colégio Manuel Bernardes
Escola EB São Vicente
Escola EB 1 n.º 1 Telheiras
Escola EB 1 Prof. Nuno Cordeiro Ferreira
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Associação Residentes de Telheiras
Marcha do Lumiar na Avenida
Equipa médica do Centro Saúde do Lumiar
Ginásio Clube Português (com Coro UTIL)
Associação Ares do Pinhal
Comerciantes da Rua Prof. João Barreira e UIT
Dia Internacional do Ioga (Pista Moniz Pereira)
Associação Artistas Independentes
UIT – Norte
Vereador João Afonso

9 de junho
9 de junho
11 de junho
12 de junho
12 de junho
12 de junho
12 de junho
12 de junho
12 de junho
12 de junho
12 de junho
12 de junho
15 de junho
16 de junho
18 de junho
18 de junho
21 de junho
23 de junho
23 de junho
25 de junho

Representações comunitárias

Grupo Comunitário da Alta de Lisboa

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




15 de maio – Sessão sobre DLBCs coorganizada com o CLIP
21 de maio – Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
18 de junho - CLIP

Tendo a JFL passado a integrar o grupo de coordenação do Grupo Comunitário da Alta
de Lisboa, este órgão reuniu no dia 18 de maio e no dia 15 de junho na sede da Junta
de Freguesia.
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:
•
•

28 de maio – Escola Básica de Telheiras
16 de junho – Centro Comunitário 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:










5 de maio
12 de maio
19 de maio
26 de maio
2 de junho
9 de junho
16 de junho
23 de junho
30 de junho (agendada)

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 os trabalhos da 3.ª 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) na análise da petição relativa aos impactos da operação de
loteamento prevista para o terreno “Maria Droste”, na Freguesia de Carnide,
promovida pela Associação PACATA. A Petição foi discutida na sessão plenária do dia
23 de junho, com aprovação de duas recomendações sobre a matéria, uma de autoria
das referidas Comissões Permanentes, e a outra do Partido Ecologista “Os Verdes”.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
2.º trimestre de 2015, tendo sido limados vários aspetos relativos à transferência das
competências de licenciamento para as Freguesias, que se efetivou a partir de 1 de
janeiro. Por outro lado, estão em preparação algumas ações de formação por parte da
CML em matéria de licença de ruído, a única parcela que ainda cumpre efetivar junto
das Freguesias. Manteve-se 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, desta feita com a regularização de pagamentos e
assunção plena da posição contratual em relação às carrinhas do serviço Porta-a-porta.

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. São presente à Assembleia
de Freguesia alguns aspetos relativos a esta matéria, para obtenção de autorizações
para compromissos plurianuais.
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. Foram reavaliadas as 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 junho. 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, cujas vagas se propõe virem a ser
pontualmente alargadas na presente reunião da Assembleia (com mais dois assistentes
operacionais e mais três assistentes técnicos).
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
presentemente 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
mudança da Junta para as novas instalações para a sua sede, através da realização de
novas visitas técnicas ao local, da preparação das peças concursais para a realização de
obras para entrada dos serviços da Freguesia e com marcação de visita da equipa
municipal responsável pelas acessibilidades, marcada para o próximo dia 2 de julho.
Prevê-se a realização das obras durante o período do verão, seguindo-se a mudança de
imediato.
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, não tendo sido possível concretizar uma
sugestão de um espaço na Alameda da Música por manifesta exiguidade para os fins
pretendidos.
Revisão da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro

Foi apresentada iniciativa legislativa de revisão da Lei n.º 56/2012, que aprovou a
Reforma Administrativa de Lisboa, com vista a corrigir os valores a transferir
anualmente para cada Freguesia, em função dos montantes apurados nos autos de
transferência de competências assinados em março de 2014.
No que respeita ao Lumiar, o projeto de lei prevê um aumento dos valores a transferir
para o Lumiar em € 150.000, passando o valor anual da transferência a ser de
€3.457.607,15, caso a lei seja aprovada. Foi posteriormente apresentada uma proposta
de alteração do diploma, visando conferir competências de fiscalização e
processamento de contraordenações às Freguesias de Lisboa nas matérias da sua
competência própria. A votação da iniciativa encontra-se agendada para o dia 26 de
junho de 2012.
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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 80 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, a Assembleia de Freguesia de 29 de abril de 2015 autorizou a alteração
do mapa de pessoal necessária a suprir os problemas nas áreas carenciadas e visando a
abertura de procedimento de recrutamento de efetivos. Estão em curso os
procedimentos de consulta prévia à existência de pessoal em mobilidade, com vista ao
lançamento do procedimento no mês de julho.
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 preparação da programação dos 750 anos da Freguesia no plano cultural
(entrada em junho).

A listagem completa encontra-se em anexo à presente informação escrita, atualizada a
23 de junho 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

31
8
7
9
3
58

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, após a mudança para as
novas instalações. 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;
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-

Guião de atendimento sensível às novas competências e à revisão do Código do
Procedimento Administrativo

Contratação coletiva

Estão em vias de conclusão os processos negociais relativos aos Acordos Coletivos de
Entidade Empregadora Pública (ACEEP) com o Sindicato dos Trabalhadores do
Município de Lisboa (STML) e Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e
de Entidades com Fins Públicos (SINTAP). Posteriormente, será desencadeado o
processo negocial com os demais sindicatos que têm associados entre os
trabalhadores em funções públicas na Freguesia.
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IGUALDADE E JUVENTUDE



Na sequência da remessa, a 8 de abril, do primeiro relatório de conclusão da 1.ª
fase de preparação do plano de igualdade da Freguesia, focando as vertentes
externa e interna de intervenção futura, deu-se início à preparação da segunda
fase de implementação, que importará a constituição de uma equipa
multidisciplinar na Junta de Freguesia e com parceiros exteriores, o
desenvolvimento de formação para a igualdade entre os trabalhadores e a
designação de um representante para a Igualdade de entre os colaboradores da
Freguesia.



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, a arrancar, possivelmente, no início do ano letivo de 2015/2016.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados:
•
•
•
•
•

177 atendimentos sociais;
13 visitas domiciliárias;
3 provas de vida;
1 intervenção 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. A 26 de maio teve lugar a avaliação, na defesa da tese final de
curso da Estagiária de Serviço Social.
Serviço comunitário

Foram também integrados 2 prestadores de serviço comunitário, por solicitação da
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
Banco Alimentar contra a Fome

Desde 1997, a JFL no âmbito dos acordos estabelecidos com Banco Alimentar Contra a
Fome, procede à distribuição mensal de Cabazes Alimentares a famílias carenciadas da
Freguesia. O B.A armazena os alimentos, controla a sua qualidade e mediante
protocolo estabelecido, credencia as Instituições que trabalham localmente com
populações desfavorecidas, para o levantamento dos mesmos. De referir, que a
seleção dos beneficiários deste apoio é precedida de uma avaliação individual dos
casos de carência, diagnosticados no âmbito do atendimento social pela Técnica de
Serviço Social, ou encaminhamentos realizados por outras Instituições Sociais que
atuam na freguesia (Santa Casa da Misericórdia, Centro de Saúde, entre outras).
No último trimestre foram apoiados mensalmente, com cabazes alimentares 45
agregados familiares da Freguesia, num universo de cerca de 200 pessoas. Foram
ainda entregues com carácter de urgência 26 sacos.
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Lumiar Transporta

Prosseguiu o serviço de transporte solidário LUMIAR TransPORTA, com duas carrinhas
de 8 lugares, assegurando 2 rotas de 2.ª a 6.ª feira, entre as 9h00 e as 17h30, para
zonas com carência de serviço da rede pública de transportes e existência de número
significativo de população idosa e com mobilidade reduzida. O principal objetivo deste
serviço reconfigurado assenta na melhoria da acessibilidade das pessoas com
dificuldades de mobilidade à rede de serviços da freguesia, bem como contribuir para
a diminuição do isolamento, solidão e perceção de insegurança. 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

Atendimento para encaminhamento jurídico

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

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 2ª a 6ª, entre as 14h00 e as 17h00. Paralelamente, esteve disponível
no local o catálogo com um breve descritivo e o NIF das instituições sociais da
freguesia, visando sensibilizar as pessoas para a contribuição com 0,5% do IRS
Eventos e atividades realizados


24/06/2015: ARRAIAL DAS CONCHAS, realizado em parceria com todas as
instituições de idosos da freguesia, na Quinta das Conchas;



27/06/2015: ATIVIDADE HÁ FADO NO MERCADO, no âmbito das Festas da
Freguesia e visando dinamizar e revitalizar o Mercado do Lumiar.

Intervenções transversais


28/04/2015: IX SESSÃO PÚBLICA DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA DE LISBOA
- "À MESA COM AS DEPENDÊNCIAS”, subordinada à temática das Dependências
de Substâncias Psicoativas, que se realizou no Auditório do Instituto Superior
de Educação e Ciências;



14/05/2015: AÇÃO "TODOS CONTAMOS", CONTAGEM DE POPULAÇÃO SEMABRIGO DA CIDADE DE LISBOA, promovido pela SCML. A Junta de Freguesia do
Lumiar e a Associação Crescer na Maior operacionalizaram a ação em todo o
território da freguesia. Oito equipas com mais de 95 voluntários realizaram
um percurso a pé por todos os arruamentos da freguesia, onde para além de 8
pessoas em situação de sem abrigo, identificaram também ocorrências no
âmbito do espaço público (lixos, iluminação, calçada, betuminoso, entre
outros).
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27/05/2015: PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE TRABALHO SOBRE
COMPORTAMENTOS ADITIVOS, integrado no Plano de ação articulado para os
Comportamentos Aditivos e Dependências - CAD, do Plano de Desenvolvimento
Social (2013-2015) da Rede Social de Lisboa,

PROGRAMA À TARDE NA CIDADE


17/06/2015: Visita Guiada ao Museu Antoniano e à Igreja de Santo António

PASSEIOS E FÉRIAS SÉNIOR




21/05/2015 a 25/05/2015: Viagem a BARCELONA, no âmbito das Férias Sénior
29/05/2015: Visita a Abrantes de 90 idosos de várias instituições da Freguesia,
como prémio coletivo do corso de Carnaval
27/06/2015: Data prevista para passeio Sénior a Nisa e Castelo de Vide

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.
Coordenação BIP/ZIP


12/05/2015: VISITAS AOS 3 PROJETOS BIP-ZIP, PELA EQUIPA DE COORDENAÇÃO
DA CML;
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23/05/2015: PARTICIPAÇÃO NO Workshop de Divulgação e Capacitação para
2015 DO BIP ZIP. Apresentação do projeto +PERTO, considerado pela CML
como uma boa prática passível de ser replicada;
25/06/2015 e 26/06/2015: Reunião de parceiros para preparação de
candidaturas para continuidades dos Projetos BOP/ZIP 2015, a saber:
 BCV: ALTAMENTE VIZINHO!
 QTA DO OLIVAL: AINDA +PERTO

Mais Perto – Quinta do Olival
-

Caracterização
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 €










29/04/2015: REUNIÃO DE PARCEIROS | BIP-ZIP + PERTO, QUINTA DO OLIVAL,
NA JFL;
30/04/2015 e 28/07/2015: Realização do FÓRUM DE RESIDENTES DA QUINTA
DO OLIVAL, no Café Os Parrecos, no âmbito do projeto BIP ZIP + PERTO;
11/05/2015: VISITA TÉCNICA À QUINTA DO OLIVAL, para preparação das obras
do Parque Comunitário, no âmbito do projeto BIP-ZIP + PERTO;
12/05/2015: VISITA TÉCNICA À QUINTA DO OLIVAL, visita ao espaço da OFICINA
SOCIAL, no âmbito do projeto BIP-ZIP + PERTO;
16/05/2015: 1ª EXPERIÊNCIA DE TÉNIS, o Clube de Ténis do Paço do Lumiar,
convidou a população a conhecer as suas instalações, num open day, onde
puderam usufruir em família de uma primeira experiência de ténis,
acompanhados pelos professores do clube. No âmbito do programa BZ +
PERTO;
20/05/2015, 28/05/2015 e 03/06/2015: VISITA TÉCNICA À QUINTA DO OLIVAL,
acompanhamento das obras do Parque Comunitário, no âmbito do projeto BIPZIP + PERTO;
24/05/2015: Teatro Infantil "Histórias de uma Azeitona", levada à cena pela
companhia Muzumbos, teve lugar no Museu Nacional do Teatro e da Dança,
integrado no projeto BIP/ZIP da Quinta do Olival;
06/06/2015: ARRAIAL POPULAR DA QUINTA DO OLIVAL No âmbito do BIP-ZIP +
PERTO, a Junta de Freguesia do Lumiar, iniciou este ano as festas da freguesia
na Quinta do Olival, marcando a abertura do Parque Comunitário, com um
arraial popular destinado a toda a comunidade residente no bairro e na
freguesia;
16

Altamente – Bairro da Cruz Vermelha
-

Caracterização
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€








30/04/2015: Visita técnica com a GEBALIS ao Bairro da Cruz Vermelha, no
âmbito da atividade entre vizinhos do BIP/ZIP Altamente
30/04/2015: Reunião com o Professor de Bombos do Grupo Alta Batida, no
âmbito do projeto BIP/ZIP Altamente
11/05/2015: REUNIÃO DE PARCEIROS DO BIP-ZIP ALTAMENTE;
13/05/2015: Visita técnica com a GEBALIS e o Posto de Limpeza ao Bairro da
Cruz Vermelha, no âmbito da atividade entre vizinhos do BIP/ZIP Altamente
23/05/2015: ATIVIDADE ENTRE VIZINHOS, no âmbito da agenda de rua do BipZip Altamente esta atividade surge a pedido da população na sequência da caça
ao lixo, realizada em Março, que teve, uma excelente adesão por parte dos
moradores. Envolveu os moradores na requalificação da praceta: tratamento e
pintura dos degraus, bancos, canteiros e muros envolventes;
19/06/2015: ARRAIAL COMUNITÁRIO DO ALTO DO LUMIAR, festa de
encerramento do BZ Altamente, no âmbito das Festas da Freguesia, dinamizado
em parceria com as instituições locais;

Paço da Roupa Branca – Paço do Lumiar
-

Caracterização
Promotor: JFL
Parceiros: Viver Telheiras e Banco do Tempo do Lumiar
Qualificado em 30.º lugar
Valor do investimento da CML:17.000€

Está concluída a preparação da intervenção no lavadouro público, com vista à remoção
do amianto do local antes da intervenção de fundo – aguarda-se apenas a autorização
da ACT para proceder à operação de remoção do amianto, o que tem condicionado o
arranque do projeto.
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Está ainda em execução 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, tendo sido regularmente realizadas as ações previstas de
mercado na Quinta das Conchas e na Alta de Lisboa.
Participação em reuniões e grupos de trabalho










27/04/2015: REUNIÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO LISBOA É LINDA,
uma parceria entre a JFL e a CML;
18/05/2015 e 15/06/2015: REUNIÕES DE COORDENAÇÃO DO GRUPO
COMUNITÁRIO DO ALTO DO LUMIAR, na Junta de Freguesia do Lumiar;
05/05/2015 e 01/06/2015: 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;
21/05/2015 e 18/06/2015: FORUNS DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA DE
LISBOA, no Centro Social da Musgueira, na SCML e CLIP respetivamente;
04/05/2015: REUNIÃO COM O BANCO DE VOLUNTARIADO DA CML, NA JFL;
07/05/2015: REUNIÃO COM O NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL DE LISBOA,
NA JFL;
14/05/2015: REUNIÃO PREPARATÓRIA SOBRE OS DLBC´S| ESTRATÉGIA 2020,
promovida pelo GCAL e pelo CLIP, visando encontrar uma estratégia conjunta
para a Alta de Lisboa;
15/05/2015: FORÚM EXTRAORDINÁRIO DO GCAL, COMO PONTO ÚNICO OS
DLBC´S, no Centro Social da Musgueira;
19/05/2015: REUNIÃO INFORMATIVA COM A AGENCIA DE VIAGENS AOS
PARTICIPANTES NA VIAGEM A BARCELONA, no âmbito das férias seniores
promovidas pela JFL;
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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. O primeiro espaço identificado
não satisfaz as necessidades de instalação do apoio, pelo que se mantém a
procura de uma solução alternativa.



Na sequência da sessão pública descentralizada da Junta de Freguesia no
Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha no trimestre anterior,
foram desenvolvidas diversas diligências junto da CML com vista a intervenções
no território, que estão em análise com vista à inclusão em futuras
intervenções da GEBALIS e programas municipais abrangentes para bairros
municipais;



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, com vista à preparação do novo regulamento municipal.
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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

21

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 assinalou a sua atividade
realizando um concerto no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro a 20 de
abril, com a apresentação do seu repertório alargado. Viria mais tarde, em 17 de
junho, a apresentar-se no Ginásio Clube Português com o coro anfitrião, para uma
apresentação dos seus trabalhos.
Outras atividades da Junta de Freguesia

A UTIL assinalou o final do ano letivo com um convívio dos docentes, estando prevista
sessão de encerramento do ano letivo para a sede da EMEL (Jardim de Inverno do
Palacete dos Lilases), no próximo dia 29 de junho.
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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 2015 é já
marcada por uma aprofundamento das melhorias de gestão 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 chuvas quantitativamente inesperadas
de junho, 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;



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. 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. Foi
também prosseguido o esforço de integração das zonas negligenciadas nos
circuitos até aqui (vide abaixo a nova fixação de cantões) e incluídas zonas que,
devido a dúvidas de competência, se encontravam sem tratamento adequado.
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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 nas informações
escritas anteriores. Neste período foram concluídas as seguintes ações:




Elaboração de mapa de procedimentos internos de circuitos de reclamações e
pedidos de residentes;
Definição dos cantões dos circuitos do território (constantes do Anexo à
presente informação escrita, e que constituem a base dos dados estatísticos a
apresentar doravante à Assembleia de Freguesia)
Análise preliminar das desconformidades existentes face à norma de controlo
de qualidade, em particular no que respeita aos métodos de aplicação de
herbicida

Neste sentido, fixou-se para setembro a fase de auditoria interna de procedimentos,
com vista à passagem à auditoria externa e à concessão de certificação de qualidade
ainda no decurso do ano de 2015.
Viaturas e equipamentos

Mantém-se a partilha de alguns equipamentos com as Freguesias de Alvalade e Santa
Clara (autotanque, carro elétrico), tal como descrita em informações escritas
anteriores, 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 trimestre anterior, 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
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equipas de voluntários e assumirá, no Lumiar, três eixos principais, a arrancar no
próximo ano letivo 2015/2016:

1) Mobilização de voluntários para acompanhamento, reporte e contacto
imediato com o posto de limpeza no mapeamento e avaliação da qualidade da
limpeza do espaço público – trabalho realizado desde a última informação
escrita encaminha-se para a agilização com os procedimentos de reporte junto
do posto de limpeza e a definição de quais os canais mais céleres e eficientes
para a sua realização;
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 - trabalho realizado desde a última
informação escrita foi no sentido da coordenação com a oferta formativa para
a cidadania a integrar pela Junta de Freguesia junto das escolas do território;
3) Intervenção concertada local no território, com acompanhamento pelo posto
de limpeza, para sensibilização e recuperação do espaço público – trabalho
realizado desde a última informação escrita assentou na preparação de
campanha informativa e de sensibilização junto da população da Freguesia,
como primeira etapa deste eixo de intervenção.

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 reviu 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, que passam a
estar em linha com a nova definição de cantões (o que não permite, para já, um
comparativo de todos os trimestres anteriores, mas que oferece, para futuro, quadros
comparativos fiáveis).
Os dados das intervenções encontram-se em anexo (ANEXO III) à presente informação
escrita, identificando valores por semana e mês, bem como o tratamento estatístico
global.
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Gestão de espaços verdes

ESPAÇOS VERDES



Encontra-se concluído o trabalho inicial de 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. A
minuta de protocolo e nota informativa respetiva são presentes à sessão da
Assembleia de Freguesia que aprecia esta informação escrita;



Foram contratados serviços de manutenção de espaços verdes e expectantes,
pelo prazo de quatro meses, pelo valor total de € 93.212,60,92, até à conclusão
dos procedimentos concursais de seleção de novos prestadores de serviços;



Está concluída a revisão dos cadernos de encargos do concurso para os espaços
verdes, com vista à sua publicitação e arranque do procedimento.



Foi ainda adjudicada a alteração do sistema de rega no jardim Mahatma
Gandhi, no valor de € 4.814,43;



Arranque da preparação da campanha “Florir Lisboa” na Freguesia do Lumiar,
com intervenções preparadas para praças emblemáticas do território.

Gestão de arvoredo


Abate de eucalipto de grande porte na Av. Agostinho Neto, após análise
fitossanitária do mesmo ter concluído pela doença da árvore (detetada após
queda de tronco de grande porte) junto ao viaduto do metro, no valor de €
2.207,31;



Previsão de abate de duas palmeiras contaminadas com a praga do escaravelho,
na Rua Prof. Xavier Morato e junto ao Estádio do Sporting/Interface do Campo
Grande.



Arranque de discussão, em coordenação com a CML, do Regulamento de Gestão
do Arvoredo da Cidade de Lisboa, com vista a limar arestas no plano da
repartição de competências e a afinar procedimentos uniformes;
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REDE VIÁRIA


ESPAÇO PÚBLICO

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;



Preparação do lançamento da empreitada de repavimentação da Rua Prof. Prado
Coelho, a executar em Agosto;



Coordenação com a CML do arranque da empreitada de repavimentação de
parcela inicial da Estrada do Lumiar e Azinhaga das Lajes, prevista para 27 de
junho;

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO
Parques infantis / espaços fitness
•

Preparação de novas intervenções reparadoras de equipamentos fitness, em
Telheiras, e de parques infantis em vários pontos da Freguesia;
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•

Preparação dos procedimentos tendentes à manutenção de todos os parques
infantis, incluindo os das escolas sob gestão da Freguesia;

•

Diligências junto da CML para assegurar transição dos parques infantis ainda
não recebidos no quadro da reforma administrativa (Rua Mesnier du Ponsard).

Passeios/pilaretes
• Reparação de pavimento em passeio na Estrada Militar, junto ao Cemitério,
pelo valor de € 468,32;
•

Execução de escadaria de acesso entre a Rua Alfredo Trindade e as bombas da
BP, para acesso e resolução de problema de desabamento de terras
provenientes do talude, no valor de € 4.712,75.

•

Colocação de 26 pilaretes junto ao edifício da Junta, pelo valor de € 559,65;

•

Beneficiação do pavimento na Rua Alexandre Ferreira, frente ao n.º 33, pelo
valor de € 848,70.

•

Execução da remoção dos bancos de jardins existentes junto ao Centro
Comercial do Lumiar e colocação na Rua Maria Margarida no âmbito do projeto
BIP/ZIP, pelo valor € 1.079,33.

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 quatro meses, pelo valor total de 8.000,00;

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

Foi solicitada à Divisão de Iluminação Pública da Câmara Municipal de Lisboa e
colocado na plataforma “ Na minha rua” a substituição de várias lâmpadas
fundidas e foi igualmente solicitada, ao mesmo serviço municipal, a reparação de
candeeiros e colocação de globos e material afim nos seguintes arruamentos:


Rua Prof. Queiroz Veloso, junto ao nº 178, candeeiro 78351 apagado;
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Rua Fernando Lopes Graça, 23, candeeiro 79331 e 79092 sem iluminação;
Rua Prof. Damião Peres nº 6, cruzamento com a rua Prof. Queirós Veloso,
candeeiros sem iluminação;
Rua Alexandre Ferreira, frente à praceta e do outro lado da rua, candeeiros
apagados;
Rua Virgínia Vitorino nº 233, vários candeeiros apagados;
Rua Ladislau Patrício, alguns candeeiros sem iluminação.

Reparação de candeeiros e colocação de globos:
 Rua Mário Sampaio Ribeiro, candeeiro inclinado junto ao Restaurante
Volver;


Rua Prof. Xavier Morato, candeeiros com a parte elétrica somente colada
com fita.

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



Praça Rainha Santa (a CML não considerou a necessidade de colocação de
novos candeeiros nem globos, tendo a JFL insistido numa reavaliação)
Rua Prof. Xavier Morato – fixação de emergência da caixa elétrica.
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Coordenação geral
•

•
•

•
•
•

•

•

EDUCAÇÃO

Apoio às Direções dos Agrupamentos de Escolas nas iniciativas que promovam

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

Reuniões regulares com as várias Componentes de Apoio à Família e Centro de
Artes e Formação;

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;

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

Reparações nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância (pedido de
orçamentos, adjudicações e respetiva supervisão);

Colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia sempre que nos foi

solicitado ou assumido por direito, apoiando-os igualmente nos seus projetos
pedagógicos;

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

Visitas semanais e reuniões com todos os diversos Coordenadores dos
Estabelecimentos Escolares da Freguesia e Associações de Pais

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

•

Reunião em Maio com os Agentes da Escola Segura para estruturação de ações

Centro de Artes e Formação;

de sensibilização (no inicio do próximo ano letivo) nas escolas da Freguesia 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;

Apoio à missões das escolas
O apoio à realização das missões das Escolas do Lumiar, em particular das escolas
públicas, continuou a representar uma opção prioritária da atuação da Junta de
Freguesia. Nesse sentido, foi fundamental assegurar, em permanência:

• Acompanhamento da Gestão dos Agrupamentos de escola apoiando-os nos
seus projetos pedagógicos;
• Constante abertura e colaboração com as escolas da Freguesia na divulgação
dos projetos educativos;

• Continuação da 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 às Associações de Pais das escolas da Freguesia na realização das suas
atividades;
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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;

• Apoio à dinamização das tecnologias de informação e novas formas de
aprendizagem e conhecimento nas escolas e CAF’s;

• Conclusão das 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 de forma a adequar os recursos humanos ao
número de crianças e jovens inscritos;

Preparação para início em Julho / Setembro 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”;

Recrutamento para o Programa Praia Campo Infância – 2015, que se inicia a 29 de
Junho, e decorre até 10 de Julho, de cerca de 56 Monitores;

Psicóloga Escolar da Junta de Freguesia

Durante o período em análise destacam-se os seguintes aspetos da intervenção da
Psicóloga:


Avaliação de alunos do 1º ano do 1º ciclo na Escola Dr. Nuno Cordeiro



Avaliação de alunos do 1ºano do 1º ciclo na Escola Básica da Quinta dos Frades




Acompanhamento de alunos do 3º ano do 1ºciclo na Escola Dr. Nuno Cordeiro

Avaliação de grupo das competências básicas dos alunos da Componente de Apoio
à Família da Quinta dos Frades do 1ºano e do 2ºano do 1ºciclo
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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;

Julho de 2015 – Construção de um telheiro para o pátio exterior da Escola
Básica Nº 1 de Telheiras;

Agosto de 2015 - Obras para substituição do Pavimento do Refeitório no
Jardim de Infância de Telheiras;

Para além disso decorrerão ainda no período de interrupção letiva diversas obras de
melhoramento e reparação (nalguns casos na sequência de atos de vandalismo) nos
seguintes locais:


Escola Básica de São Vicente



CAF - Quinta dos Frades







CAF de São Vicente

Jardim de Infância de Telheiras

Escola Básica Nº 1 de Telheiras (n.º 57).

Escola Básica José Rocha e Melo (n.º 34)
Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia)
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Na sequência da reunião realizada com a CML para a intervenção programa para a

Escola Básica Quinta dos Frades, foi confirmada a ampliação da Escola básica Quinta
dos Frades com mais 4 salas de aula, 2 salas de expressão plástica (cada uma

partilhada por duas salas), 2 arrecadações de material didático, 2 instalações
sanitárias, 1 gabinete de trabalho dos professores com instalações sanitárias e
arrumos, 1 recreio coberto.

O projeto de execução da referida intervenção encontra-se em fase de conclusão,
estimando-se que até ao início de Setembro de 2016, a referida obra esteja concluída e
que entre em funcionamento no início do ano letivo 2016/2017.
Segurança das Instalações Escolares
Prosseguiram os diversos procedimentos para reforçar as condições de segurança das
instalações escolares sob tutela da Freguesia, a saber:


Foi 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;
 Está em estudo/planeamento a implementação das Plantas de Emergência e







Planos de Evacuação

Está 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

Após reuniões efetuadas com a empresa responsável nas Escolas pela ligação
do alarme de incêndio aos Bombeiros para análise do respetivo contrato
existente e necessidades futuras, foi o mesmo renovado até 31/12/2015

Finalização das reparações das anomalias e ensaios nas instalações de Gás em
todas as Escolas e respetivas correções das mesmas

Conclusão do processo de certificação de Gás por parte ISQ nas Escolas
concluído e emissão dos respetivos certificados
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Planeamento das sessões de formação específicas sobre os procedimentos a



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

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) - 5.000€

•

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 para conclusão do “Projeto Meridiano - TEATRO NA

ESCOLA” em parceria com a Crinabel do Lumiar e pela participação no âmbito
do Festival “Vamos ao Teatro no Lumiar” durante o mês de Maio - subsídio de
2,000€

•

Atribuição de um subsídio para o início do Projeo “Lumiar e Telheiras – um
património a descobrir” desenvolvido pelos alunos da Escola Básica de

Telheiras (Mário Chicó), coordenado pelas Professoras Celina Oliveira e Ana
Paula Alho – subsídio de 500€
•

Atribuição de um subsídio à Associação de Pais e EE do Agrupamento de
Escolas do Lumiar para a aquisição de produtos alimentares para o arraial do
dia 12/06 – subsídio de 769€
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•

Atribuição de um subsídio à Escola D. José I para o projeto “Água e Rios” –

•

Atribuição de um subsídio à Associação da EB1 e JI de Telheiras para a

subsídio de 350€

realização do Arraial e festa de Final de ano letivo no dia 12/06 – subsídio de
2.000€

•

Atribuição de um subsídio para a realização da visita à Serra da Arrábida a
09/06 no âmbito dos Quadros de Comportamento de Mérito atribuídos pela

Escola Secundária do Lumiar – Agrupamento Lindley Cintra - a 70 alunos do 2º
ao 12º Ano – 250€
•

Atribuição de um subsídio à Associação da EB de Telheiras para a realização do

•

Atribuição de um subsídio à Associação da EB do Lumiar (Alto da Faia) para a

Dia do Desporto no dia 30/05 – subsídio de 1.500€

realização do Arraial de Fim de Ano no dia 05/06 – subsídio de 1.500€

Atividades Especificas







Apoio para a realização na Escola Básica Quinta dos Frades do dia da mãe a 04/05

Apoio para a realização na Escola Básica Quinta dos Frades e na Escola Básica de
São Vicente – Telheiras da festa de encerramento do Ano Letivo;

Apoio à Associação de Pais e EE do Agrupamento de Escolas do Lumiar na
realização na Escola Básica Dr. Nuno Cordeiro Ferreira do Arraial no dia 12/6

Apoio à Associação de Pais da EB de Telheiras para a realização do Dia do Desporto
no dia 30/05

Apoio à Associação de Pais da EB do Lumiar (Alto da Faia) para a realização do
Arraial e festa de Final de Ano Letivo no dia 05/06

Continuação do Apoio à criação de pequenas hortas nos Jardins de Infância;
36



Apoio à Associação da EB1 e JI de Telheiras com a atribuição de um subsídio para a



Apoio com um subsídio para a realização da visita à Serra da Arrábida a 09/06 no

realização do Arraial e festa de Final de Ano Letivo no dia 12/06

âmbito dos Quadros de Comportamento de Mérito atribuídos pela Escola
Secundária do Lumiar – Agrupamento Lindley Cintra - a 70 alunos do 2º ao 12º Ano

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 2º 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
23 de Junho - Museu dos Coches e planetário – 110 Crianças
Associação de Pais do Jardim de Infância do Lumiar

5 Junho – Visita ao Cantar do Galo - Coruche - 103 crianças
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar - EB1 Padre José Manuel Rocha e Melo

Apoio no transporte dos alunos do 3º ano para participar numa atividade promovida
pela Divisão de Trânsito da PSP no Centro Comercial Colombo, no dia 12 de Maio.
APEAL – Ass. De Pais e Enc. De Educação da Alta de Lisboa

9 de Junho – Jardim Zoológico - Grupo de crianças do ensino especial da Escola D. José
Escola D. José I

17 de Abril - No âmbito do Projecto “Água e Rios”, foi efetuada a visita de estudo dos
173 alunos do 2º Ciclo à Serra de Aires e Candeeiros
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Projetos de enriquecimento cultural
Projeto “Água e Rios”

A Junta de Freguesia apoiou com a atribuição de um subsídio à Escola D. José I no valor

de 350€ (trezentos e cinquenta euros) para o projeto “Água e Rios” que se realizou no
dia 17 de Abril. Este ano, o local escolhido para a realização deste projeto foi na Serra

de Aire e Candeeiros, local onde as crianças e jovens de algumas escolas da região de

Lisboa (Alto do Lumiar, dos Olivais, Visconde de Juromenha e Escola Secundária Pedro
Nunes) puderam, com a colaboração das várias escolas intervenientes, da Junta de

Freguesia do Lumiar e da Sociedade Portuguesa para o Desenvolvimento da Educação

e do Turismo Ambientais, desenvolver e conhecer a zona de acordo com o tema em
questão. O projeto, além de facilitar o conhecimento da geologia e biodiversidade

locais, motivou os alunos para o seu maior envolvimento pedagógico, para o
desenvolvimento do espírito de equipa e de entreajuda e para tornar os alunos em
agentes da melhoria da qualidade do ambiente.

Escola D. José I - Projeto “Feira das Oportunidades Educativas”

No dia 27 de Abril, a Junta de Freguesia apoiou o projeto que se realizou na Escola D.

José I “Feira das Oportunidades”. Neste âmbito, foram recebidas com o apoio da Junta
de Freguesia 23 Instituições de Ensino que gentilmente se disponibilizaram para se

deslocarem à escola sede, afim de, apresentar as diferentes opções educativas que
podem disponibilizar para os alunos.

Teatro na Escola – “Projeto Meridiano”

Conclusão do “Projeto Meridiano - TEATRO NA ESCOLA” em parceria com a Crinabel do

Lumiar/Reativação do Festival de Teatro Crinabel neste ano letivo 2014/2015, o qual

foi integrado no mês de Maio, mês do “Vamos ao Teatro no Lumiar”. Este projeto
contou com a apresentação de 2 peças dirigidas pela encenadora Joana Sapinho no

Agrupamento Lindley Cintra (uma para a comunidade escolar e outra para os
respetivos pais).
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Pelo Centro de Artes e Formação foram igualmente apresentadas 2 peças dirigidas

pela encenadora Joana Sapinho neste ano letivo 2014/2015, as quais também foram
integradas no mês de Maio, mês do “Vamos ao Teatro no Lumiar”.
Programa “À Descoberta do Lumiar/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, foram promovidos e realizados em contexto escolar, pelos
Agrupamentos Escolares da Freguesia do Lumiar o programa “À descoberta do
Lumiar/Lumiar Botânico”. Neste quadro foram desenvolvidas as seguintes ações:



“Lumiar e Telheiras - um património a descobrir”
“Lumiar Botânico”

“Música com Talentos!”

A aposta na música para a formação da identidade de qualquer pessoa representa uma

aposta também na freguesia do Lumiar. O facto de os jovens (na sua maioria) terem
hábitos musicais pode ser considerado um fator agregador e promover a integração
social. Assim, neste âmbito, foi apoiada a realização de mais dois eventos:




14 de Maio - Academia Música de Telheiras - Evento musical com a
participação dos alunos da escola de música no Auditório da Biblioteca Orlando
Ribeiro

28 de Junho - Gala de final de ano dos Alunos de Música da Academia do

Lumiar - Academia Musical 1.º de Junho de 1893 no Auditório da Biblioteca
Orlando Ribeiro

Projeto "Vamos ao Teatro no Lumiar!"

A Junta de Freguesia do Lumiar lançou um novo evento de programação e projeto
educativo - "Vamos ao Teatro no Lumiar!" - e desafiou os seus Fregueses e outras
Instituições a participarem, articulando os pelouros da Cultura e Educação. Neste

âmbito, o mês de Maio foi dedicado ao Teatro, direcionado quer aos Jardins-de-

infância e às Escolas do 1º Ciclo da rede pública (os 1823 alunos que englobam a rede

de Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo da rede pública da Freguesia do Lumiar,
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puderam assistir gratuitamente no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro a várias
peças de teatro adequadas às suas idades, ficando todo o transporte dos alunos sob a
responsabilidade da Junta de Freguesia do Lumiar), quer ao público adulto, através de

parcerias com outras Instituições da Freguesia para apresentarem durante o mês de

Maio as suas próprias peças de teatro aos Fregueses do Lumiar, em horários e locais
diferentes. O encerramento do projeto “Vamos ao Teatro no Lumiar” foi efetuado pela
“Alta Batida” no dia 30/05 às 18h00 em frente ao Museu do Traje.

Pretendeu-se com este projeto, implementar o mês de Maio como sendo o mês de

Teatro da Freguesia do Lumiar e também fomentar, desenvolver a linguagem teatral
como ponto de convergência de experiências, realidades e culturas, promovendo o

sentido crítico, a liberdade de expressão e o direito à diferença. A programação
completa está disponível na secção de cultura da presente informação escrita.

Apoios às Instituições que participaram no Projecto “Vamos ao Teatro no Lumiar”

No seguimento do projeto "Vamos ao Teatro no Lumiar!" que se realizou durante todo

mês de Maio, os alunos dos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo da rede pública da
Freguesia do Lumiar puderam estar presentes em diversas apresentações no Auditório

da Biblioteca Orlando Ribeiro, na Academia de Música 1º de Junho e na Escola Lindley

Cintra das várias peças de teatro. Foram desenvolvidas parcerias com outras
instituições da Freguesia que integraram e apresentaram igualmente durante o mês de

Maio as suas peças de teatro aos público em geral, em horários diferentes. Pela
participação no festival, foi atribuído um subsídio para a aquisição de adereços e afins
às instituições abaixo mencionadas:


Agrupamento de Escolas Lindley Cintra – subsídio de 500€



Academia Musical 1º de Junho de 1893 (Academia do Lumiar)– subsídio de





Crinabel - subsídio de 500€
1.000€

Centro Social da Musgueira - subsídio de 500€
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Ação Praia – Campo Infância 2015

Decorre a organização da tradicional Ação Praia Campo Infância para 2015. Trata-se

ainda de um apoio às famílias em época de férias escolares, contribuindo para o
combate à exclusão social, para a promoção da igualdade de oportunidades,
permitindo a participação de crianças, independentemente da sua condição

socioeconómica, física ou outra. As atividades serão muito diversificadas, com

inúmeras visitas que combinam as vertentes pedagógica e lúdica (Kidzania, Bombeiros
Voluntários da Pontinha, Policia de Segurança Pública (Esquadra de Benfica), Casa do
Tinoni e Piscinas, Quinta Pedagógica).

Em 2015 a Praia Campo integra mais 2 autocarros de 55 lugares, arrancando a 29 de

junho pelo período de 2 semanas, com cerca de 320 crianças inscritas, acompanhadas
por 56 monitores.

“Férias em Agosto”

Com o objetivo de apostar e promover o desenvolvimento de atividades de ocupação
das crianças durante o mês de Agosto e apoiar os Fregueses, a Junta de Freguesia,

através da sua Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades, da sua

Componente de Apoio à Família de São Vicente e do Centro de Artes e formação,
iniciou o projeto “Férias em Agosto”. O projeto estará em pleno funcionamento

durante todo o mês de Agosto nas instalações da Componente de Apoio à Família da

Quinta dos Frades, e inclui a prática de diversas atividades, a maior parte no espaço da

Escola, estando igualmente programadas algumas saídas à Quinta das Conchas e dos
Lilases, ao Museu do Traje e do Teatro. Foi efetuado o reforço dos Monitores e estão

asseguradas as respetivas refeições de todas as crianças que queiram integrar este
programa.

Dia Mundial da Criança

No primeiro dia de Junho, na Quinta das Conchas, realizou-se a festa do Dia Mundial
da Criança destinada às crianças das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância públicos
da Freguesia do Lumiar.
Estiveram presentes cerca de 850 crianças, numa festa com insufláveis, pinturas faciais
e jogos tradicionais. No final do dia foi oferecido um lanche e um presente.
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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
Ao longo do ano foi desenvolvido um projeto com inúmeras atividades à volta do tema

“Como Era e Como É”. Paralelamente, foi também desenvolvido um projeto de

consolidação e ampliação da CAF. O ano letivo termina com um balanço muito
positivo, tendo sido concretizadas todas as atividades planeadas, e ainda realizadas
atividades não previstas no início do ano. O aumento do número de crianças inscritas
na CAF foi um dado positivo, traduzindo esta confiança no serviço prestado.

O alargamento da oferta por parte da Junta de Freguesia do Lumiar e por parte da CAF

também contribuíram para este aumento de população. É importante referir que a
presença da Psicóloga Educacional representou uma mais-valia para o CAF, para a
Escola, para as crianças e para os Encarregados de Educação.

Com o aumento do número de crianças tanto ao longo do ano letivo como nos
períodos não letivos é importante destacar o papel que os voluntários desempenham

e desempenharam ao longo do ano. No decorrer do ano letivo foi estabelecida uma
parceria com o Colégio São João de Brito onde semanalmente três voluntárias do 11º

ano desenvolviam atividades e estratégias de grupo com os miúdos da CAF. Nos
períodos não letivos da Páscoa e nas Férias Grandes recebemos alunos do

Agrupamento Escola Professor Lindley Cintra e vamos desenvolver também uma
parceria de voluntariado com a Escola Profissional Gustave Eiffel.

Esta parceria com a Escola e com a “Educar a Sorrir” culminou na participação da CAF

na Festa de Final de Ano da Escola para apresentação de duas peças de teatro, “Os
Ovos Misteriosos” e a “História da Carochinha” e na participação no Baile de Finalistas.
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Períodos não letivos
Nos períodos não letivos da Páscoa e nas férias grandes têm sido dinamizadas
atividades complementares tais como capoeira, zumba, hip hop, yoga do riso, ateliers

de artes plásticas, de culinária, de fotografia, tardes de cinema, entre outras. Estiveram

presentes no CAF a Escolinha do Figo, a Zero em Comportamento com o projeto
“Filminhos vão à Escola”, e foram conduzidas visitas à Aldeia de José Franco em Mafra,
ao Museu dos Coches e ao Planetário.

O ano de atividade culmina com a praia, que se irá realizar de 20 a 31 de Julho, e com
as Marchas Infantis Populares da CAF da Quinta dos Frades.
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Ano letivo 2014/2015

CAF – São Vicente

Durante o ano letivo 2014/015 as atividades da Componente de Apoio à Família de São

Vicente foram subordinados ao tema “O que ouço, esqueço, o que vejo, lembro, o que
faço, aprendo”.

Atividades Desenvolvidas
- Inscrições das crianças do 1º e 2º ciclo na CAF
- Decoração do espaço
- Apoio aos trabalhos de casa
- Reuniões diversas com a coordenação da escola básica São Vicente.
- Programação das atividades para o 2º trimestre 2015
- Atendimento aos encarregados de educação;
- Realização de aulas: vídeo, dança, teatro, música, xadrez, trabalhos de casa,
minibasquete, futebol.
Eventos:
- Comemorações do dia da Liberdade, Dia da Criança, Dia do Ambiente
- Organização do Torneio de Xadrez da Escola São Vicente em parceria com a
Biblioteca;
- Participação no Festival de Telheiras: Música, Dança, Teatro, Filme, Auto -Teatro
- Participação no torneio Internacional de Xadrez “Yes2Chess”;
Participação no concurso “Scratch Challenge” e participação no Coder Dojo LX.
- Participação no Festival de Teatro do Lumiar: Apresentação de espetáculos: Os
Piratas de António Torrado (1º ciclo) e Não Bebas Dessa Água de Woody Allen (2º
ciclo);
- Organização e apresentação do espetáculo 8 séculos da Língua Portuguesa (música e
dança dos 8 países lusófonos);
- Organização e apresentação dos Globos Vicentix – Prémios de Mérito;
- Participação nas festas de encerramento da Escola 2+3 Telheiras 1 e da Escola São
Vicente.
- Realização de telejornal do CAF
- Realização do teledisco “Tu tens que agir”
- Participação nas Festas da Freguesia: Arraiais, Torneio de futebol, 8 Séculos da Língua
Portuguesa.
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Parcerias, estágios, diversos
- Organização das atividades internas: “Eu penso que”, Jornal, Horta, Concursos
Literários, jogos, Torneios, artes plásticas, futebol, karaoke, festas de aniversário e
festas diversas, entre outros.
- Acolhimento de estagiários da Escola D. José I, Escola Gustave Eiffel, IEDP, Escola
Psicossocial.
- Parceria com Centro Comunitário de Telheiras – Realização do documentário sobre
Telheiras “Os Telheirenses”, inclui a parceria com uma estagiária da Escola Superior de
Educação.
- Parceria com a Escola Básica São Vicente através da sala de multideficiência e jardimde-infância, leitura e realização de peças de teatro.
- Programação das férias da páscoa e de verão (2ª quinzena com praia da Rainha,
piscinas e inúmeras visitas);
- Participação nas reuniões de parceria de Telheiras;
- Atribuição dos prémios de mérito do 2º período – Bowling do Centro Comercial de
Telheiras.
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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: Continuação da sala de apoio escolar, que visa apoiar as crianças
e jovens que frequentam o CAF, na realização dos trabalhos de casa,
preparação para testes de avaliação e organização de cadernos escolares. A
atividade foi 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:
- 2 Telejornais
- Jornal de Parede (semanal).



Expressão Dramática: A expressão dramática tem como base de trabalho o
grupo de teatro do CAF. Pretende-se estimular diversas competências
socioculturais, nomeadamente a escrita, leitura, expressão oral e corporal,
relacionamento interpessoal, criatividade, comunicação, empatia, disciplina de
trabalho, concentração e trabalho de grupo. O grupo de teatro do CAF neste
trimestre esteve a preparar a peça “CAF Somos Nós”, que foi apresentada em
Maio, no Festival de Teatro da Junta de Freguesia do Lumiar, na Academia 1º
de Junho.



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. Deu-se
continuidade na abordagem dos temas 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. Ensaio de diversas coreografias, que foram apresentadas em
Junho, na noite europeia dos museus, festas de encerramento da escola EB 2,3
do Alto do Lumiar e do programa Bip-Zip (projeto Altamente) e no espetáculo
Express’Arte das festas da freguesia do Lumiar.



Expressão Musical: Construção de temas musicais individuais e em grupo
(música e letra), com trabalho de desenvolvimento de interpretação vocal e
incremento da técnica da execução instrumental (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. Ensaio de diversos temas que foram apresentados nas festas de
encerramento da escola EB 2,3 do Alto do Lumiar e do programa Bip-Zip
(projeto Altamente) e no espetáculo Express’Arte das festas da freguesia do
Lumiar.



Animação de Sala: A atividade consiste na dinamização de 2 salas: uma
destinada às crianças que frequentam os 1º e 2º ciclos e outra aos jovens que
frequentam o 3.º ciclo e o ensino secundário. Estas são dinamizadas
diariamente com diversas atividades de animação:
- 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.
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- Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à internet.
- 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 tomateiros e feijoeiros.
- Basquetebol: continuação dos treinos de basquetebol, que culminou com a
participação da equipa do CAF na festa de encerramento das Olisipíadas.
- Futsal: surgimento da atividade de Futsal e neste âmbito, organização e
participação em torneio das festas da freguesia do Lumiar.

Atividades pontuais

- Aula de Ténis, no clube de Ténis do Paço do Lumiar, promovida pelo Bip-Zip da
Quinta do Olival (+ Perto).
- Férias de Verão/ mês de Junho: tarde de jogos na quinta das Conchas e Parque Oeste,
ateliê de fantoches, festa de boas vindas ao verão, idas ao Cabeço de Montachique e
Parque dos Índios, Mergulho dos Campeões (noite na pousada de Oeiras e ida à praia),
peddy-paper na baixa pombalina, workshop’s de afrohouse, pasta de papel e gelados e
visita a estúdio de gravação.
- Quermesse, pintura com mãos, vendas de artesanato, bolos, gelados e espetadas de
gomas, no arraial comunitário do Alto do Lumiar e espetáculo Express’Arte, realizado
no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro.
Estágios académicos

- 4 Estágios de Técnico Psicossocial da Escola Psicossocial de Telheiras.
- 1 Estágios de Técnico Psicossocial da Casa Pia de Lisboa.

- 3 Estágios de animação sociocultural, no âmbito da formação do curso vocacional 3
(equivalência ao 6º ano) da EB 2,3 do Alto do Lumiar.

- 4 Estágios de técnicos administrativos do programa Leonardo da Vinci e em parceria
com a escola EB 2,3 do Alto do Lumiar.
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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 e grupo de Bombos Alta Batida.
- Trabalho educativo de rua.

- Entre Vizinhos, no bairro da Cruz Vermelha: pintura de fachadas, degraus,
bancos, canteiros e muros envolventes com moradores da rua Maria
Margarida.

- Início 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).
- Festa de encerramento do programa Bip-Zip, no arraial comunitário do Alto
do Lumiar.
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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Biblioteca Maria Keil

CULTURA

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

Como vinha sendo a prática, a Biblioteca manteve a sua participação no Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa e prosseguiu o desenvolvimento de projetos nesse
quadro de desenvolvimento local. A hora do conto teve especial dinamização a 19 de
maio com a apresentação de “O nabo gigante”.

A Biblioteca tem recebido parte da gestão do acervo da Biblioteca Central Municipal
durante o período de obras que decorrem no Palácio Galveias, com grande
recetividade pelo público adulto, levando a Junta a ponderar a implementação de
modalidade de leitura para adultos com carácter permanente.
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 manutenção (a cargo da Junta de Freguesia) e
de obras infraestruturais a encetar pela Câmara Municipal, tendo tido lugar
novas reuniões técnicas com o gabinete da Vereadora da Cultura e com a
Direção Municipal de Cultura – em relação a esta matéria, encontra-se em fase
muito avançada a preparação da primeira empreitada de reparações (a
executar pela CML a partir de julho) e a finalização do protocolo de delegação
de competências da CML na JFL para realização integrada das obras
necessárias;
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.
51

Eventos



Colóquio sobre Financiamento de Projetos Culturais e Criativos em Portugal
e no Brasil, no dia 13 de maio, no Museu Nacional do Teatro e da Dança;



MAIO MÊS DO TEATRO – Vamos ao Teatro no Lumiar
Em coordenação com o pelouro da educação, foi lançado no evento de
programação cultural e de conteúdo educativo, combinando o teatro
infantil, o teatro escolar e os grupos de teatro com tradição na Freguesia,
para a criação de um mês de atividades no Auditório da BMOR, na
Academia 1.º de Junho e em vários espaços exteriores.

8/05 (e vários outros dias) – A verdadeira vida – Teatroàpart - ABMOR

21/05 – 21h00 - A Cantora Careca - Eugene Ionesco – Crinabel – ABMOR

23/05 – 17h30 - O Espanta Pardais – Centro Social da Musgueira - ABMOR
24/05 – 11h00 – História de uma Azeitona – Museu do Traje

26/05 – 18h30 - Historia da Carochinha – CAF da Quinta dos Frades - ABMOR
26/05 – 19h15 - Ovos Mistério – CAF da Quinta dos Frades - ABMOR

27/05 – 16h30 - CAF Somos Nós – Criação Coletiva – Centro de Artes e Formação
- Projecto Meridiano/Crinabel - AM1ºJ

27/05 e 30/05 – 21h00 - Há Sempre Uma Cadeira Vazia – Academia Musical 1º
de Junho –- AM1ºJ

28/05 -16h00 - Arca do Tesouro – Alice Vieira –Projeto Meridiano/Crinabel –
AELC

28/05 – 17h00 - Não Bebas Dessa Água – Woody Allen – Teatrix Vicentix 2 - CAF
de São Vicente - ABMOR

28/05 – 18h00 - Os Piratas – Teatrix Vicentix 1 - CAF de São Vicente - ABMOR

29/05 – 19h00 - Arca do Tesouro – Alice Vieira – Projeto Meridiano/Crinabel –
AELC

30/05 – 19h00 - CAF Somos Nós – Criação Coletiva – Centro de Artes e Formação
– AM1ºJ

30/05 – Há sempre uma cadeira vazia – Teatro da Academia 1.º Junho
52



PROGRAMAÇÃO DAS FESTAS DA FREGUESIA
Com vista a alargar geograficamente a presença das Festas da Freguesia a
todo o território, a Junta aposto na dinamização descentralizada de arraiais,
com a introdução de atividades no Paço do Lumiar, em coordenação com
núcleo associativo local em constituição, e aditou a Quinta das Conchas ao
roteiro habitual dos concertos. Na lógica de revitalização do Mercado, a
Junta optou por enquadrar uma manhã de fados naquele local, com adesão
popular e dos comerciantes.
Programa de eventos
5 de junho – Concerto do Coro Art no pátio do Auditório da BMOR
8 de junho – Espetáculo “8 séculos de língua portuguesa”
13 de junho – Outjazz na Conchas
19 de junho – Vira Milho no Arraial do Alto do Lumiar
19 de junho - Concerto de Verão do Coro Art no Auditório BMOR
20 de junho – Animação de rua em Telheiras
20 de junho – The Lucky Duckies na Quinta das Conchas
21 de junho – Festa Indiana na Quinta de Nossa Senhora da Paz
25 de junho – Arranque do Cineconchas
26 de junho – Concerto de Telheiras: Profjam, Cais do Sodré Funk
Connection
27 de junho – Fado no mercado
27 de junho – Express’Arte no Auditório da BMOR
27 de junho – Arraial de São João Baptista
28 de junho – Herman José nos Inválidos do Comércio
28 de junho – Fados no Museu do Traje: Joana Amendoeira
Programa de arraiais
Arraial do Centro Social da Musgueira – 5 de junho
Arraial do Olival – 6 de junho
Arraial de Telheiras – 9 e 12 de junho
Arraial do Paço do Lumiar – 9, 13, 14, 19, 20, 21, 26 e 28 de junho
Arraial do Alto do Lumiar – 19 de junho
Arraial do Bairro da Cruz Vermelha – 12, 13, 20, 24 e 26 de junho
Arraial das Conchas – 24 de junho
Arraial de São João Baptista – 27 de junho
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Colóquio sobre a Igreja de São João Baptista

A Junta de Freguesia do Lumiar, em coordenação com a Paróquia do Lumiar, o Centro
Cultural de Telheiras e o Museu Nacional do Teatro e da Dança organizam no próximo
dia 27 de junho um colóquio sobre a história e arte da Igreja de São João Baptista, com
diversas comunicações sobre o tema e com a presença de entidades relacionadas com
a história e o presente daquele templo religioso:
10h00 – Sessão de abertura, com Anne Marie Webster (Embaixadora da República Irlanda
em Portugal), Padre João Caniço (Prior do Lumiar), Pedro Delgado Alves (Presidente da
Junta de Freguesia do Lumiar), Padre José Frazão Correia (Superior Provincial da
Companhia de Jesus) e D. Manuel Clemente (Cardeal Patriarca de Lisboa)
10h30 - Os Azulejos da Igreja de São João Baptista do Lumiar, por José Meco (Investigador
de História de Arte)
11h45 - José Ferreira de Araújo, A Pintura de Brutescos de 1706 e outros Testemunhos
Cripto-Artísticos Barrocos da Igreja do Lumiar, por Vítor Serrão - Universidade de Lisboa e
Academia Portuguesa da História
12h00 – Cinatti, Rambois e Pereira Cão e a Pintura-Decorativa no Palácio Angeja-Palmela
no Paço do Lumiar por Miguel Montez Leal - IHA da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa
14h30 - Imaginária Barroca na Antiga Matriz do Lumiar, por Rosa Trindade Ferreira Academia Portuguesa da História, Centro Cultural Eça de Queiroz/Telheiras/ESO
14h50 - As Pratas da Igreja de São João Baptista do Lumiar, por Rita Carlos - Investigadora
em Doutoramento no CITAR da Escola de Artes-Universidade Católica do Porto, Bolseira
da FCT
15h20 - A Simbólica na Igreja do Lumiar, por Fernando A. Lemos, Carlos R. Inácio, José A.
Silva - Academia Portuguesa da História, Confraria Queiroziana/CML/Torre do
Tombo/Centro Cultural Eça de Queiroz/Telheiras/ESEQ
15h40 - Os Retábulos de Talha da Igreja de S. João Baptista do Lumiar: entre cataclismos,
remodelações e reformas de sentido, por Sílvia Ferreira - IHA/FCSH/NOVA, bolseira FCT
16h00 - O Carácter Ornamental das Obras de Pedraria no Contexto da Igreja de S. João
Baptista do Lumiar: um Exemplo da Integração de modelos Filipinos e Barrocos, por Maria
João Pereira Coutinho - IHA-FCSH/NOVA, Bolseira FCT
17h00 – Momento Musical por Silvestre Fonseca na viola clássica
54

Centro de Documentação

Conforme referido nas informações escritas anteriores e com vista a preparar a
componente documental da 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). Foi desencadeada intervenção de levantamento de
artigos publicados na Revista Municipal e outras publicações municipais;

•

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

No arranque das atividades, foi definida como prioritária a tarefa de tratamento do
espólio fotográfico da Junta de Freguesia e o levantamento junto do Arquivo
Fotográfico Municipal do património fotográfico da Freguesia do Lumiar, estando já
concluída a primeira ronda de levantamentos fotográficos a partir do referido Arquivo.

Paralelamente, e com recurso ao reforço de pessoal proveniente da CML, será dado
arranque ao tratamento do arquivo da Freguesia, com vista ao cumprimento da
legislação aplicável, bem como à triagem do material com relevo histórico-cultural.
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Tratamento das atas da Junta de Freguesia

Graças a uma colaboração com o Centro Cultural de Telheiras e seus investigadores,
arrancou o processo de tratamento e análise das atas da Freguesia do Lumiar (da
antiga Junta da Paróquia e, depois, da Junta de Freguesia), com vista à obtenção de
elementos historiográficos a partir de documentos oficiais que remontam ao período
de reintegração da Freguesia do Lumiar no Concelho de Lisboa, após a extinção do
concelho dos Olivais, em 1886.
Património

No quadro da conservação do património da Freguesia, e perante a impossibilidade de
preservação do edifício histórico da Associação José Estevão, cujo estado de
degradação determinou, entretanto, a sua demolição, a Junta de Freguesia assegurou
a preservação dos azulejos emblemáticos da fachada, que já foram removidos e
depositados na sede, aguardando a recolocação em local nobre da Freguesia.
Atividade editorial

Foi lançada e apresentada, em cerimónia realizada nos Paços do Concelho no dia 4 de
junho, com a presença do Presidente da CML, a edição conjunta com a CML da
“Histórias das Coletividades da Freguesia do Lumiar”.
Foi igualmente lançada, a 2 de junho, a edição da tese de Gonçalo Antunes, apoiada
pela Junta de Freguesia – Da Musgueira à Alta de Lisboa – Recomposição Social e
Urbana – no Centro de Informação Urbana de Lisboa, a que se seguiu debate sobre o
tema da obra.

Encontra-se em preparação a edição, num único volume, de todas as comunicações às
Jornadas Histórico Culturais do Lumiar.
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, estando
prevista para o mês de julho a intervenção no muro do viaduto do Eixo NorteSul, no extremo da Freguesia.
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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:

Melhoramentos no Polidesportivo da Rua Ferrer Trindade, através de
reparação gradeamento envolvente.

Melhoramentos na Sede do Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da
Cruz Vermelha no valor de € 1635,90.

Melhoramentos no Polidesportivo da Escola D. José I, através da
execução da substituição das Tabelas de Basquetebol.

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.

•

Dinamização e gestão das atividades desportivas das coletividades realizadas
no Pavilhão Municipal da Musgueira em articulação com Centro Social da
Musgueira - MEDIATECA
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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, a funcionar em
parceria com as Coletividades da Freguesia, das diversas modalidades:

















Andebol (Escola N.º 1);
Basquetebol (Escola N.º 2 e Nº 17);
Atletismo (Escola N.º 3);
Basquetebol (Escola N.º 4, N.º 5 e Nº 18);
Boxe (Escola N.º 6);
Futebol 11 (Escola N.º 7, N.º 8 e Nº 9);
Futsal (Escola N.º 10 e N.º 19);
Ginástica de Manutenção (Escola n.º 11);
Basquetebol (Escola N.º 12);
Karaté (Escola N.º 13);
Futsal (Escola N.º 14);
Ténis de Mesa (Escola N.º 15);
Xadrez (Escola N.º 16);
Rugby (Escola N.º 20);
Jiu-Jitsu (Escola N.º 21)
Judo (Escola N.º22)

Apoio a coletividades



Apoio ao Académico Clube de Ciências através de subsídio de € 3000,00 para a
Atividade Desportiva na modalidade de Futsal;

Apoio ao Académico Clube de Ciências através de disponibilização de espaço
para treinos de futsal no pavilhão Municipal da Musgueira;



Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 através de subsídio de € 4000,00
para à Atividade Desportiva na modalidade de Basquetebol.



Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 através de subsídio de 1000,00 para
a disputa do Play-Off de Basquetebol na Ilha Terceira (Açores).
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Apoio à Associação de Residentes de Telheiras através de subsídio de € 1000,00
para à Atividade Desportiva na modalidade de Andebol;



Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira através de subsídio de € 5000,00 para
à Atividade Desportiva na modalidade de Futebol 11.



Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira através de subsídio de € 2500,00 para
festa de aniversário do Clube.



Apoio à AB Sporting Clube de Portugal através de fornecimento de 30
equipamentos de jogo no valor de € 738,00;



Apoio à Associação de Basquetebol do Sporting Clube de Portugal através de
fornecimento de transporte para disputar jogo da Final do campeonato de
Basquetebol da I Divisão feminino em Vila Real;



Apoio à Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha através do
fornecimento de 1 mesa de Ténis de Mesa no valor de € 645,04;



Apoio à Associação de Residentes de Telheiras através de 50 Medalhas para
Torneio de Malha;



Apoio ao Clube de Ténis do Paço do Lumiar através de subsídio de € 800,00 para
o Torneio Lumiar Kids Cup XIV / Lumiar Kids Open XIV;



Apoio ao CAF – Escola S. Vicente de Telheiras através de 45 Medalhas e Trofeus
para Torneio de Xadrez “Vicentix”;



Apoio ao Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra através de 30
Medalhas para Torneio de Basquetebol;



Apoio à Associação Recreativa Pescadores Musgueira Norte através de 30
Troféus para a atividade desportiva “10º Torneio de Malha” realizado da
12/04/2015.



Apoio à Associação Recreativa Pescadores Musgueira Norte através de 20
Troféus para a atividade desportiva “Torneio de Pesca Desportiva” realizado da
14/06/2015.
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Apoio à Federação das Coletividades do Concelho de Lisboa através de subsídio €
250,00 para a atividade desportiva “Corrida da Liberdade” na modalidade de
Atletismo, realizada no dia 25 de Abril de 2015.
Apoio através de subsídio para pagamento de arbitragens inseridas no 41º
aniversário do 25 de Abril:

Academia Musical 1º de Junho 1893 - € 100,00;

Recreativo Águias da Musgueira - € 100,00;

Centro Social da Musgueira – MEDIATECA - € 100,00.

Apoio através de fornecimento de troféus para Atividades inseridas no 41º
aniversário do 25 de Abril, à Associação Recreativa Pescadores da Musgueira
Norte – 20 Trofeus.

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 organizou 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 quadro, 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.
Presença nas cerimónias finais, realizadas no Estádio Universitário de Lisboa.

Comemorações do 25 de abril

No quadro das comemorações do 25 de abril, tiveram lugar 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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Festas da Freguesia

Preparação e organização, em parceria com as Coletividades da Freguesia, das
atividades desportivas inseridas nas “Festas da Freguesia”, realizadas nos dias 20 e 21
de Junho de 2015 na Quinta das Conchas, Complexo Desportivo do alto do Lumiar e
Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar:
























Air Bungee;
Atletismo – Edição Jovem da Corrida Luzia Dias;
Basquetebol;
Boxe;
Capoeira;
Cicloturismo – 16º Passeio de Cicloturismo;
Danças Africanas;
Desporto Aventura
Futsal;
Ginástica;
Insufláveis;
Jiu-Jitsu
Judo;
Karaté;
Kickboxing;
Malha;
Rugby;
Sky Bike;
Ténis;
Ténis de Mesa;
The Tower;
Xadrez;
Zumba

8.ª Corrida Luzia Dias

Devido a um erro do planeamento da escala de acompanhamento pela Divisão de
Trânsito da PSP, que se desculpou formalmente e por escrito pelo sucedido junto da
Junta de Freguesia, a prova arrancou com atraso e, em função disso, devido à escassez
de tempo para reconhecimento do percurso pela PSP, foi por alguns agentes desta
força policial dada uma indicação errada de caminho. Consequentemente, vários
atletas ficaram impedidos de realizar o circuito correto, não tendo por isso sido
possível apurar classificações.
Embora alheia ao sucedido, a Junta de Freguesia do Lumiar decidiu de imediato
assegurar o reembolso de todas as inscrições dos atletas e agendará nova edição da
prova ainda em 2015, no Outono. Os inscritos serão contactados pela organização,
podendo optar por manter a sua inscrição.
62

ECONOMIA, PLANEAMENTO e INTERVENÇÃO LOCAL
Licenciamentos

Prosseguiu 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, prosseguiram os processos de adaptação de procedimentos internos
para processamento de pedidos e cobrança de taxas, sendo já possível fazer um
balanço de processo entrados nos meses de maio e junho:
Ocupação espaço público (Licenciamento Zero)

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
Licenciamento temporário de venda – Santos Populares

24

4
2
1
8

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. Teve lugar reunião com os novos dirigentes dos serviços técnicos da
CML (DMMT e DMPO) e identificada a 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;

•

Prossecução do acompanhamento da operação de loteamento para o terreno
“Maria Droste”, com a associação ambiental constituída para o efeito (PACATA);

•

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

•

Realização de nova sessão de discussão pública do projeto “Uma Praça em cada
Bairro”, no ISEC, no dia 4 de junho, para apresentação de primeiro esboço de
projeto de intervenção, com a presença da equipa responsável pelo Programa e do
projetista da intervenção no Lumiar:
o Pretende-se concluir elaboração do projeto durante o mês de julho
o Reconfigurada como zona de estadia a envolvente da atual Junta de Freguesia
e zona do Eixo Norte-Sul
o Intervenção no Lumiar integrada na 1.ª fase de obras a arrancar, em 2016
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Economia, Empreendedorismo e Inovação
•
•

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

Prossecução da discussão exploratória 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.

Mercado do Lumiar
•
•

Discussão com Vereador das modificações necessárias à implementação do
plano de intervenção no mercado, focada na requalificação do espaço, atração
de novos comerciantes e valias e alterações de uso de algumas bancas;

Prossecução do desenvolvimento 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 Junta de Freguesia do Lumiar formalizou a sua adesão à Associação Rede DLBC
Lisboa, na sequência da deliberação da última Assembleia de Freguesia. 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.
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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.
Encontram-se em análise os primeiros projetos e potenciais fontes de candidatura.
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COMUNICAÇÃO


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



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
 Dinamização da presença da Freguesia no Facebook, com alargamento de
audiência e política de atualização;



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



Desenvolvimento de material de divulgação de eventos culturais da Freguesia e de
folhas de sala respetivas, com especial enfoque para a preparação do material de
divulgação das Festas da Freguesia.



Preparação do lançamento de nova publicação regular da Freguesia para
informação e divulgação de material de programação e eventos.

67

Recenseamento e atos eleitorais
Descentralização dos locais de voto

No período em análise passou-se à execução das operações de alteração do
recenseamento com vista à descentralização dos locais de voto para futuros atos
eleitorais. Com base no que ficou acordado consensualmente na Comissão
Recenseadora, prosseguiu-se com 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. A CML visitou os locais e
assegurou a sua viabilidade do ponto de vista das acessibilidades.
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia

 Eleitores recenseados: 38.094 (variação positiva de 100 eleitores)
 Licenciamento de canídeos e gatídeos: 114
 Certificação de fotocópias: 0

 Atestados: total de 528 (de 01/04 até 31/05), repartidos da seguinte forma:

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

Abril
50
0
0
0
1
1
16
2
2
1
12
1
38
66
21
4
14
6
21
2
1
1
0
1
261

Maio
39
0
3
0
0
0
20
16
2
5
16
2
41
70
14
2
8
6
18
4
0
1
0
0
267

[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de maio de 2015: 1.356 atestados]

TOTAL
89
0
3
0
1
1
36
18
4
6
28
3
79
136
35
6
22
12
39
6
1
2
0
1
528
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Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas:























01/04/2015 – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento
de Escolas do Alto do Lumiar, deslocação ao Museu de São Roque;
11/04/2015 – Associação Sporting Clube de Portugal - Rugby, deslocação a Leça
de Palmeira;
12/04/2015 – Academia Musical 1º de junho de 1893, deslocação a Sangalhos;

14/04/2015 – Escola Básica 2,3 do Alto do Lumiar, deslocação aos
Restauradores;
15/04/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Museu Berardo;

17/04/2015 – Jardim de Infância do Alto da Faia, deslocação ao Museu Berardo;
19/04/2015 – Associação de Ginástica de Lisboa, deslocação a Torres Novas;
21/04/2015 – CAJIL, deslocação a Fátima;

23/04/2015 – Jardim de Infância do Alto da Faia, deslocação à Quinta
Pedagógica de Lisboa;
23/04/2015 – Escola Profissional Gustave Eiffel, deslocação a Cruz Quebrada;
26/04/2015 – Escuteiros do Lumiar - Agrupamento 66, deslocação a Cascais;

27/04/2015 – Escola Secundária do Lumiar/Escola Prof. Lindley Cintra,
deslocação ao Parque das Nações;
28/04/2015 – Inválidos do Comércio, deslocação a Castelo Branco;

29/04/2015 – Jardim de Infância de Telheiras, deslocação ao Oceanário;

30/04/2015 – Paróquia do Lumiar (Grupo de Jovens da Paróquia), deslocação a
Fátima;
01/05/2015 – Academia Musical 1º de junho de 1893, deslocação a Faro;

04/05/2015 – Escola Dr. Nuno Cordeiro Pereira (91), deslocação á Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro;
07/05/2015 – Escola Profissional Gustave Eiffel, deslocação a Alcântara;
09/05/2015 – Leões de Portugal - IPSS, deslocação a Penacova;

10/05/2015 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação à Ericeira;
12/05/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Jardim Zoológico;

14/05/2015 – Inválidos do Comércio, deslocação à Arrábida/Figueirinha;
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16/05/2015 – ART - Associação de Residentes de Telheiras, deslocação a
Montemor-o-Velho;
18/05/2015 – CREVIDE - Creche BABA, deslocação ao Oceanário;

19/05/2015 – Obra Social Paulo VI, Deslocação ao Pavilhão do Conhecimento;
21/05/2015 – Escola Prof. Lindley Cintra, deslocação a Azeitão;

25/05/2015 – Escola Básica de São Vicente (AVF), deslocação a Fátima;
27/05/2015 – Obra Social Paulo VI, Deslocação ao Linhó;

28/05/2015 – Obra Social Paulo VI, Deslocação ao Jardim Zoológico;

30/05/2015 – Escola Profissional Gustave Eiffel, deslocação à Golegã.
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ANEXO I
QUADRO DE TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS (23.6.2015)
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

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

Carreiras
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
JOÃO CORREIA

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

Assistente Op.

Assistente Op.

Posto
Limpeza

Posto
Limpeza

Inter
Carreiras
Inter
Carreiras

Inter
Categorias

Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Carreiras
Inter
Categorias

Inter
Categorias
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ANEXO II
QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A 23.6.2015
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

26 Helena Costa

27 Inês Monteiro
28 Joana Mateus

29 Lurdes Laranjeira
30 Gonçalo Correia
31 Sara Pina

C.A. Família (Monitor)
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)

36 António Botão

Xadrez

33 Leandro Antunes
35 Pedro Calado
37 Miguel Silva

38 Inês Parreira

39 Ana Delgado

C.A. Família (Monitor)

Educação
Educação
Educação
Educação
Educação

Educação
Educação

2014

750 Transferência CML

2014
2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto
750 Cumprimento do rácio para NEE

Telheiras

750 Cumprimento do rácio para NEE

CAFormação

800 Reforço oferta e horário CAFormação

Lumiar

750 Cumprimento do rácio para NEE

Todos CAFs
Sede JFL

2014

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

*1021 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

Todos CAFs

2014

2014

São Vicente

Todos CAFs

2014

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

*1021 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

Todos CAFs

2014

375 Já em funções

São Vicente

Quinta Frades

2014

2014

375 Já em funções

São Vicente

2014

800 Reforço oferta e horário CAFormação

CAFormação

São Vicente

2014

2014

555 Já em funções

São Vicente

2014

800 Reforço oferta e horário CAFormação

CAFormação

São Vicente

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

São Vicente

Quinta Frades

Educação

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Educação

Xadrez

750 Transferência CML

Lumiar

P. Rocha e Melo

Educação

Educação

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Quinta Frades

Educação

2014

Nuno C. Ferreira

Educação

Bombos

Ass. Educação

Alto da Faia

São Vicente

Educação

Educação

Psicóloga

Telheiras

Educação

25 Ana Filipa Silva

C.A. Família (Monitor)

Telheiras

São Vicente

C.A. Família (Monitor)

24 Admir Carvalho

750 Transferência CML

CAFormação

Educação

2014

São Vicente

P. Rocha Melo

Educação

Dança

750 Transferência CML

750 Transferência CML

750 Transferência CML

CAFormação

23 Nuno Varela

2014

P. Rocha Melo

Lumiar

Educação

Educação

750 Transferência CML

750 Transferência CML

CAFormação

Educação

Fundamento / Observações

Nuno C. Ferreira

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

1200 Necessidade após alargamento competências
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2015

2014

40 Joana Antunes

41 Fernando Cardoso

42 António J. Ferreira
43 Carlitos Necue

44 João Albuquerque
45 Manuel Gomes

Ass. Cultura e Com.

Cultura

Sede JFL e BMOR

Fotógrafo

Comunicação

Eventos

Maestro UTIL

Limpeza Mercado

Ass. Políticas Públicas
Contabilidade

Cultura

Mercado

Sede JFL

Sede JFL

Sup. Governação

46 Filipe Bacelar

Serviços jurídicos

48 Alexandre Curado

Acomp. Passeios

Desenv. Social

50 António Oliveira

Porta-a-porta

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
58 Ana Leite

Informática
Lavadouro

Porta-a-porta

Assessoria Desporto

Mercado Lumiar

Sup. Governação

Sup. Governação

47 Bruno Pereira

UTIL

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

Sede JFL
Todos serviços
Exterior

Lavadouro
Exterior
Exterior

Sede JFL e
exterior

educação
1980 Necessidade após assunção gestão Audit. BMOR
300 Já em funções

300 Reforço de meios para site, facebook, twitter, etc.
750 Necessidade após assunção gestão Mercado

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

2014
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
Programação 750 ano/
Galeria/ Financ. Projetos

Higiene Urbana
Higiene Urbana
Licenciamento
Cultura

Posto limpeza
Posto limpeza

Sede JFL e
exterior
Sede JFL e nova
Sede

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

1200 Nova competência transferida CML
750 anos, adaptação nova sede, financiamento
1400 políticas culturais

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

2015
2015

