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

Reunião de 16 de dezembro de 2015

Jardim de Inverno da EMEL – Empresa Municipal de
Mobilidade e Estacionamento de Lisboa
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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. 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:













9 de setembro
18 de setembro
22 de setembro (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
30 de setembro
12 de outubro
20 de outubro (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
3 de novembro
10 de novembro
17 de novembro (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
24 de novembro (Reunião pública realizada no CAF do Bairro da Cruz Vermelha)
4 de dezembro de 2015
9 de dezembro de 2015
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Reuniões de trabalho e representações externas

Presidente da EGEAC
Serviço Jesuíta de Refugiados
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Abertura de ano letivo do Agrupamento Lindley Cintra
Abertura de ano letivo do Colégio Planalto
AVAAL
Recreativo Águias da Musgueira
Vereador Manuel Salgado
Reunião de trabalho AML e Juntas de Freguesia
Agrupamento Escolas Lindley Cintra
Escola Básica 1 Padre José Manuel Rocha e Melo
Projeto Lumiarte
Entrega diplomas no Agrupamento Lindley Cintra
UIT – Norte
Comemoração da Proclamação da República (CML)
Aniversário do CLIP
Administração do Condomínio da Praça Central de Telheiras
Associação dos Deficientes das Forças Armadas
Agrobio
Associação Viver Telheiras
Assinatura protocolos BIP ZIP
Diretor Municipal Higiene Urbana
Associação Viver Telheiras
Secretário-Geral da CML
Centro Comunitário de Telheiras e Associação Viver Telheiras
ARAL
Colóquio Animais PSP
Melvar
Academia 1.º de Junho de 1893
Visita Vereador João Afonso
Comunidade Hindu de Portugal
Centro Social da Musgueira
Associação Amigos Paço do Lumiar
Sporting TV
Colégio de São João de Brito – Eco-escolas
Congresso da ANAFRE
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha de Lisboa
Parceria Local de Telheiras – Magusto de Telheiras
Equipa de Acessibilidades da CML
Museu Nacional do Traje
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Leões de Portugal – Entrega Bolsas
Agrobio

17 de setembro
17 de setembro
18 de setembro
18 de setembro
18 de setembro
18 de setembro
20 de setembro
21 de setembro
22 de setembro
25 de setembro
25 de setembro
28 de setembro
29 de setembro
29 de setembro
5 de outubro
5 de outubro
8 de outubro
9 de outubro
13 de outubro
15 de outubro
16 de outubro
21 de outubro
21 de outubro
27 de outubro
28 de outubro
28 de outubro
29 de outubro
30 de outubro
30 de outubro
30 de outubro
30 de outubro
31 de outubro
2 de novembro
4 de novembro
5 de novembro
6-8 de novembro
11 de novembro
14 de novembro
20 de novembro
20 de novembro
20 de novembro
20 de novembro
23 de novembro
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Representações comunitárias

Grupo Comunitário da Alta de Lisboa





17 de setembro – Centro Social da Musgueira
22 de outubro – Centro de Promoção Social da Alta de Lisboa da SCML
11 de novembro – Grupo de Segurança do GCAL na Biblioteca Maria Keil
19 de novembro – Centro de Dia da Alta de Lisboa da SCML

Tendo a JFL passado a integrar o grupo de coordenação do Grupo Comunitário da Alta
de Lisboa, este órgão reuniu no dia 14 de setembro e 19 de outubro 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:
•

•

24 de setembro – avaliação do “Telheiras em Movimento” evento
organizado pela parceria no âmbito da semana da mobilidade e
constituição do Observatório Local de Telheiras no Centro Comunitário de
Telheiras
13 de outubro – preparação do magusto de Telheiras no Centro
Comunitário de Telheiras

Representação e relações institucionais

Assembleia Municipal de Lisboa

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









13 de outubro
20 de outubro
27 de outubro
10 de novembro
17 de novembro
24 de novembro
15 de dezembro (agendada)
17 de dezembro (agendada)
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
4.º trimestre de 2015, tendo sido prosseguido o processo de limagem dos vários
aspetos relativos à transferência das competências de licenciamento para as
Freguesias, que se efetivou a partir de 1 de janeiro e foi prosseguindo na sua
implementação. Por outro lado, continuam as 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 igualmente a identificação de obrigações contratuais a transferir e a
correção de lapsos detetados no procedimento até aqui, desta feita com o
levantamento de matérias relativas à gestão de contadores de água em vários jardins e
espaços verdes.
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. 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. As novas competências (vide infra)
em matéria contraordenacional e de fiscalização exigirão igualmente novo esforço
neste domínio.
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Novas instalações

No período em análise na presente informação concluiu-se o essencial do processo
tendente à mudança da Junta para as novas instalações para a sua sede, que passou a
assegurar o atendimento ao público na Alameda das Linhas de Torres a partir do dia 9
de novembro de 2015. Ficaram concluídas as obras de adaptação do espaço para esta
finalidade, nas quais se destacam:









Garantia de acessibilidades a cidadãos com mobilidade reduzidas (faltando
apenas a instalação de uma plataforma elevatória já adquirida);
Substituições nos sistemas elétrico e informático;
Pintura exterior e interior
Adaptação de estrutura das salas;
Adaptação de espaços para atendimento e instalação de serviços
administrativos;
Adaptação de sala para auditório (falta concluir apenas a aquisição de
mobiliário);
Requalificação de sanitários;
Requalificação de zona de refeições de funcionários.

Cumprirá ainda assegurar a conclusão das obras para adequação de sala para galeria
de exposições e para o Centro de Documentação, a tempo da inauguração formal a 2
de abril de 2016, no dia do 750.º aniversário da Freguesia, bem como elaborar projeto
de recuperação gradual do edifício anexo nas traseiras da nova sede, em cooperação
com o Município.
Futuras instalações

Quanto ao processo de identificação de espaços em Telheiras para localização de um
polo da Junta de Freguesia, bem como o diagnóstico de instalações da GEBALIS ou
municipais suscetíveis de cedência para a realização de projetos, por seu turno, ainda
se encontram em análise com o Município.
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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 concluídos todos os
procedimentos de consulta prévia à existência de pessoal em mobilidade junto da
Administração Central, e a publicação dos anúncios terá lugar nos próximos dias.

A listagem completa de recursos humanos encontra-se em anexo à presente
informação escrita, atualizada a 10 de dezembro de 2015. Com a abertura dos
procedimentos de admissão de pessoal em análise na Assembleia de Freguesia,
estima-se ser possível uma redução em cerca de 25 prestadores, uma vez concluída a
admissão de pessoal.

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
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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, está em vias de conclusão o desenho de
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;
Guião de atendimento sensível às novas competências e à revisão do Código do
Procedimento Administrativo
Preparação da desmaterialização da gestão documental da Freguesia
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Contratação coletiva

Estão já concluídos os processos negociais relativos aos Acordos Coletivos de Entidade
Empregadora Pública (ACEEP) com o Sindicato dos Trabalhadores do Município de
Lisboa (STML) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, tendo os mesmos sido
remetidos para o membro do Governo responsável pela Administração Pública para
homologação. Está igualmente concluído o processo negocial com o Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP),
que foi igualmente remetido ao membro do Governo responsável pela Administração
Pública, que o homologou e remeteu para publicação, assegurando a vigência do
primeiro texto. Foi igualmente desencadeado o processo negocial com o Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), estando em vias
de conclusão a fixação do texto final do Acordo.

A jurisprudência recente do Tribunal Constitucional, que determinou a desnecessidade
de intervenção do Governo no procedimento negocial, afastando consequentemente a
interpretação que vinha sendo sufragada da sua necessária intervenção.
Consequentemente, serão remetidos para publicação à DGAEP todos os demais casos
pendentes de acordos já celebrados.

Finalmente, foi igualmente remetido pedido de abertura de negociações com a
restante associação sindical que conta com trabalhadores da Freguesia inscritos, a
Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM), continuando a
aguardar-se resposta da sua parte.
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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, para 2016, 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, foi o mesmo submetido
à Assembleia de 16 de setembro, para abertura de discussão pública com os
interessados, que ainda decorre.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados:





155 atendimentos sociais;
7 visitas domiciliárias;
1 prova de vida no domicílio;
1 intervenção de saúde publica;

Estágios

Foram promovidos 2 estágios curriculares de 2º ano do Curso de Serviço Social da
Universidade Lusófona e foi promovido um estágio curricular da Escola Profissional da
NOVOTECNA, na área da Eletrónica, Automação e Comando, através de Cursos de
Aprendizagem de nível IV.
Serviço Comunitário

Teve lugar a integração de 1 prestador 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 17 sacos.

11

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 27 atendimentos.
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.
ROTA 1: Alto do Lumiar – Bº Cruz Vermelha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

ROTA 2: Paço do Lumiar – Qta do Olival
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mercado do Lumiar
Largo República da Turquia
Largo S. João Baptista
Estrada do Paço do Lumiar
R. Prof. Fernando Melo Moser
Largo Padre Augusto Gomes Pinheiro
Azinhaga da Fonte Velha
Bairro da Quinta do Olival
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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, na sede da Junta de Freguesia do Lumiar (até 1 de
dezembro decorreu ainda na sede da UTIL). 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.

Eventos e atividades realizados

01/10/2015: NOITE DE FADOS, DIA INTERNACIONAL DO IDOSO E DA MÚSICA;

16/10/2015: DIA DA ALIMENTAÇÃO. A Junta de Freguesia do Lumiar em parceria com
algumas instituições sociais da freguesia, celebrou o dia da alimentação aliado à
iniciativa Lisboa Capital Europeia do Voluntariado, com um fim solidário: cozinhar um
menu comunitário nutritivo e saudável, que reverteu para as cerca de 300 pessoas
beneficiárias dos núcleos REFOOD Lumiar e REFOOD Telheiras. A iniciativa envolveu 65
voluntários;
31/10/2015: DIA DAS BRUXAS, atividade de dinamização do Mercado do Lumiar;

11/11/2015: BAILE DE OUTONO, MAGUSTO, envolvendo todas as instituições de
idosos da freguesia, com a participação de cerca de 250 idosos;

20/11/2015: GALA E JANTAR DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PROMOVIDO
PELOS LEÕES DE PORTUGAL. A Junta de Freguesia do Lumiar alia-se à iniciativa com o
patrocínio da Bolsa de Estudo de Licenciatura “Junta de Freguesia do Lumiar”;
23 E 24/11/2015: WORKSHOP DE GRAFITTI E PINTURA DE MURAL LATA 65, NO
ÂMBITO DO OP´13, envolvendo cerca de 30 idosos e requalificando o muro junto ao
balneário público;

25/11/2015: CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS, a favor dos núcleos
REFOOD Lumiar e Telheiras;
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Passeios e visitas

23, 24 e 25/10/2015: FIM DE SEMANA NO GERÊS, com um grupo de 55 idosos;
28/10/2015: VISITA GUIADA À RTP, PROGRAMA À TARDE NA CIDADE;

20/11/2015: BAPTISMO DE VOO LISBOA – PORTO, com 55 idosos, com visita guiada à
cidade do Porto;
25/11/2015: VISITA GUIADA AO MUSEU MILITAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA À TARDE
NA CIDADE;
28/11/2015: PASSEIO SENIOR MENSAL A ALTER DO CHÃO;

09/12/2015: VISITA GUIADA AO CONVENTO DE S. PEDRO DE ALCANTARA NO ÂMBITO
DO PROGRAMA À TARDE NA CIDADE;
Programação de Natal

27/11/2015: PINHEIRO SOCIAL. Dando inicio à programação de natal com a decoração
do Pinheiro Social no jardim da nova sede da Junta de Freguesia do Lumiar.
Inteiramente decorado com elementos produzidos pelos idosos e crianças das
instituições sociais da freguesia, a decoração foi aberta a todos os que nela quiseram
participar;
04/12/2015: WORKSHOP DE BOLO REI, na Escola Profissional Gustave Eiffel. No âmbito
da programação de natal e visando a comemoração do Dia do Voluntário, cerca de 80
participantes fizeram 2 bolos reis para ofertar aos voluntários dos núcleos REFOOD
Lumiar e Telheiras;
05/12/2015: FESTA DE NATAL DA JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR, Espetáculo
Sempre Natal, ontem, hoje e amanhã, dinamizado por todas as valências da JFL;

10, 11 E 12/12/2015: MERCADO DE NATAL, no Mercado do Lumiar. No âmbito da
programação “É Natal no Lumiar” a Junta de Freguesia do Lumiar promove a
dinamização e revitalização do mercado da freguesia através da exposição dos
trabalhos e produtos realizados pelas suas instituições, artistas e artesãos.
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Programa BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária):

No período em análise foi realizada a assinatura do protocolo relativo ao Projeto Ainda
Mais Perto, em Cerimónia Protocolar de Abertura do Programa BIP/ZIP Lisboa 2015,
realizada a 16 de outubro no Salão Nobre dos Paços do Concelho cujas atividades
iniciais tiveram já lugar, a saber:




02/11/2015: REUNIÃO CONSÓRCIO BIP ZIP AINDA + PERTO, na CML;
12/11/2015: REUNIÃO DE PARCEIROS, BIP-ZIP AINDA + PERTO, na JFL;
26/11/2015: REALIZAÇÃO DE FORUM DE RESIDENTES DA QUINTA DO OLIVAL
no âmbito do BIP-ZIP AINDA + PERTO, no Café Os Parrecos;

Apesar de não ter financiamento municipal para a continuidade do projeto Altamente,
a Junta de Freguesia manterá a intervenção prevista para o Bairro da Cruz Vermelha a
partir do Grupo da Toxicodependência da Comissão Social de Freguesia, em articulação
com os parceiros do projeto, estando a equacionar um espaço para alojamento da
mediação comunitária e dinamização de atividades locais.
Prosseguiram as diligências com visa a assegurar a conclusão do projeto do Paço da
Roupa Branca, cuja execução se atrasou em virtude da necessidade de prévia remoção
de amianto do local de realização das atividades.

A Junta de Freguesia apresentara-se ainda como parceira em dois projetos no
território da Alta de Lisboa: uma parceria com a AVAAL (Associação de Valorização
Ambiental da Alta de Lisboa) para formação profissional e manutenção local de
espaços verdes com recursos locais, que será reequacionada num outro quadro de
financiamento (estando em curso obtenção de espaço municipal para o efeito), e com
a Associação Viver Telheiras, o Centro Social da Musgueira e outros parceiros para
estabelecimento de parcerias entre diferentes bairros do território, cujos objetivos
serão prosseguidos através de outros programas locais da Freguesia.
Participação em reuniões, grupos de trabalho e outras atividades

12/10/2015: REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO ESPAÇO MUNDO, na Junta de Freguesia do
Lumiar;
19/10/2015: REUNIÃO DE ACEITAÇÃO DE ESTÁGIOS DE SERVIÇO SOCIAL, na
Universidade Lusófona;
21/10/2015, 09/11/2015 E 30/11/2015: REUNIÕES PREPARATÓRIAS PARA A FESTA DE
NATAL JFL, envolvendo todas as valências;
22/10/2015: FORUM DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA DE LISBOA, na SCML/Centro
de Promoção Social da Alta de Lisboa;
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26/10/2015: REUNIÃO OBSERVATÓRIO DE TELHEIRAS, no Centro Comunitário de
Telheiras;
29/10/2015: REUNIÃO DO GRUPO DA TOXICODEPENDÊNCIA, na JFL;
30/10/2015: ACOMPANHAMENTO DA VISITA À FREGUESIA PELO Vereador João Carlos
Afonso;
18/11/2015: PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DO ENCONTRO DE QUADROS DA CML,
através da apresentação de poster sobre o Centro de Artes e Formação;
13/11/2015: VISITA TÉCNICA AO ICA, no âmbito da Festa de Natal JFL;
16/11/2015: REUNIÃO PEDAGÓGICA NA ESC. PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL;
30/11/2015:ASSINATURA DE CANDIDATURA AO PROGRAMA ESCOLHAS, promovido
pela Terapia ao Quadrado, em parceria com a JFL, CML, CPCJ, IPD, APEAL e Ass. Espaço
Mundo.

HABITAÇÃO



Prosseguiram diligências junto da Vereadora para a Habitação, para
concretização de loja camarária, no Alto do Lumiar, visando concretizar o
Balcão de Habitação e local de apoio aos programas BIP/ZIP associados a esta
valência para o território, tendo sido realizada visita ao local, selecionado e
autorizada a passagem para a esfera da Junta através da contrato de
comodato;



Foi realizada nova sessão pública descentralizada da Junta de Freguesia no
Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha, na sequência da ação
do semestre anterior, tendo prosseguido 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, com articulação reforçada com a CML e SCML em caso
mais críticos;



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 as 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 atividades da quadra natalícia, incluindo a atividade
comemorativa das valências da Junta de Freguesia, realizado na sede do ICA,
em 5 de dezembro;

projeto

“Pipocas

no

Ecrã”

com o

visionamento de
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UTIL - Universidade da Terceira Idade do Lumiar
Arranque de atividades

A UTIL (Universidade da Terceira Idade do Lumiar) iniciou o Ano Letivo 2015-2016 no
dia 7 de outubro, com mais de 250 alunos. As inscrições decorreram a 21 de setembro
e a cerimónia de Abertura Oficial do Ano Letivo realizou-se no dia 14 de outubro, no
Jardim de Inverno, com interpretações de viola do artista Silvestre Fonseca e almoço
na Escola Gustave Eiffel.
A 30 de setembro, o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar recebeu, em
audiência de cortesia, os professores – voluntários – e apresentou-lhes a nova
Coordenação da UTIL. Em simultâneo, decorreram as inscrições nas “Visitas
Alfacinhas”, que se realizaram no Mês do Idoso, outubro, ao Museu da Cidade,
Convento de São Pedro de Alcântara, Museu Nacional do Azulejo e Museu Nacional
dos Coches.
Nova equipa de coordenação e organização

Atenta a nova escala, diversificação de atividades e necessidade de preparação da
mudança para as novas instalações, e na sequência de ajustes nos recursos humanos
com vista à preparação da comemoração dos 750 anos da Freguesia do Lumiar, iniciou
funções uma nova equipa de coordenação da UTIL integrando:
o Dr.ª Filipa Viegas – Coordenador de Atividades Académicas
o Dr.ª Luísa Jorge - Coordenadora de Atividades Extracurriculares

O Gabinete de Coordenação foi reposicionado no edifício-sede, de modo a que
Professores e Alunos a ele possam aceder a qualquer momento. Foram
disponibilizados espaços para os Alunos poderem guardar os trabalhos das aulas de
Pintura e de Oficinas Gráficas. No âmbito desta política de proximidade, o horário de
abertura da UTIL foi antecipado em 45 minutos, para as 09H00, facilitando um convívio
entre Professores e Alunos.

O novo logótipo da Universidade foi escolhido pelos alunos, os quais manifestaram,
também, as suas preferências e interesses, através de inquérito efetuado no ato de
inscrição.
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A transferência para a Nova Sede da Junta de Freguesia do Lumiar do serviço de
apresentação quinzenal do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional),
possibilitou a disponibilização de um novo espaço na Sede da UTIL, com a criação de
uma Sala de Receção e Atendimento destinada a Professores e Alunos e à informação
e esclarecimento da População em geral.
Finalmente, está em execução o modelo do Cartão do Aluno que certificará a
identificação de discente desta Universidade e, em novembro, a UTIL deu um passo
essencial na sua política de comunicação: criou a sua página oficial no Facebook, que
constitui um novo meio de contacto entre Professores e Alunos.
Oferta formativa

O quadro essencial da oferta formativa da UTIL manter-se-á no primeiro semestre do
novo ano letivo. No segundo semestre, já com capacidade reforçada de espaço para
albergar mais atividade letiva, o elenco global de disciplinas será objeto de
alargamento e a introdução de aulas com dimensão prática poderá ter lugar. O quadro
do arranque do ano letivo foi 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
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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
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

No decurso do semestre, a UTIL tem alargado a sua oferta letiva. No último trimestre,
foram criadas as disciplinas de Inglês de Conversação, Mãos P’la Arte e Internet
Avançada. Estão em curso as diligências preparatórias da criação de novas disciplinas.
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Atividades

Entre as atividades desenvolvidas, assinala-se a celebração do São Martinho – com as
indispensáveis castanhas e jeropiga – e a realização dos ‘workshops’ “O Essencial sobre
Economia Pessoal”, em parceria com a Deco, e “Flocos de Neve”, que visou criar uma
decoração representativa da UTIL na ornamentação do Pinheiro Social, tradicional nas
Festividades de Natal da Freguesia do Lumiar.
No Convívio de Natal dos Professores e Alunos, em 17 de dezembro, o Coro da UTIL
exibirá o seu reportório e serão projetadas animações relativas à quadra natalícia. A
nova programação dos Passeios da UTIL, duas vezes por mês, será apresentada no
próximo mês de janeiro.

Fazendo a solidariedade parte da matriz da UTIL estão, assim, em organização
atividades de cariz social que visam ajudar crianças e famílias carenciadas da Freguesia
do Lumiar, bem como a realização de ‘workshops’ festivos e intergeracionais, com o
desígnio de alargar as atividades às famílias dos alunos.

Por fim, uma referência à Informática. O Ciberespaço tem funcionado como apoio à
prática de manuseamento de computadores dos Alunos da UTIL – e como ponto de
apoio à População que necessita utilizar meios informáticos.
Novas instalações

Concluída a mudança da sede da Junta de Freguesia para as novas instalações, no
último trimestre de 2015, poderá então começar concretizar-se a mudança da UTIL
para as suas novas instalações, no atual edifício sede da Junta. As obras de adaptação
do espaço implicarão, entre outras, as seguintes transformações:






Instalação da elevador exterior de acesso ao 1.º e ao 2.º piso, ultrapassando os
obstáculos à mobilidade;
Adaptação de nova sala para o Ciberespaço
Adaptação do espaço de forma a acolher 3 salas de aula, para além do salão
nobre;
Criação de uma zona de estadia e convívio;
Adaptação da cozinha para sala de atividades letivas (culinária e outras)
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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, que se encontra
em curso, com vista a preparar o fim do período estival e o provável regresso
de pluviosidade inicial de outono;



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 praticados, cruzando-se os novos cantões de intervenção com
as queixas e ocorrências recebidas dos residentes, de forma a adequar as
respostas.
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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 teve lugar a auditoria interna, no passado dia 1 de
dezembro, que permitiu ultrapassar a última fase antes de se proceder à certificação
por entidade externa.
Nesta fase, foram detetadas desconformidades menores com a norma de qualidade,
sendo necessário assegurar a implementação de bacias de retenção para combustíveis
dos instrumentos (problema entretanto já corrigido) e soluções adicionais para
acomodar os produtos manuseados pelos trabalhadores. Está também programa obra
de acerto de alguns locais adicionais de armazenamento e está em vias de
coordenação com o município a reparação dos telhados do posto de limpeza.
Prosseguiu a execução das medidas implementadas na avaliação anterior:




Execução do novo mapa de procedimentos internos de circuitos de
reclamações e pedidos de residentes;
Ajustes na execução dos novos cantões dos circuitos do território
Nova aplicação de herbicida à nova legislação e à norma de qualidade.

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, ainda
no ano de 2015.
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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
equipas de voluntários e assumirá, no Lumiar, três eixos principais, a arrancar no ano
de 2016, tendo sido necessário proceder a um diferimento de alguns meses devido à
mudança de instalações:
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. Encontra-se prevista, em
coordenação com a CML, nova ação integrada no final do mês de setembro.
Dados estatísticos

Os dados das intervenções encontram-se em anexo (ANEXO IV) à presente informação
escrita, identificando valores por semana e mês, bem como o tratamento estatístico
global.

24

Gestão de espaços verdes





ESPAÇOS VERDES

Encontra-se concluída elaboração do Protocolo de manutenção dos jardins da
Praça Central de Telheiras, que será submetido à Assembleia-Geral do
Condomínio no mês de janeiro.
Está concluída a fase de apresentação de propostas do procedimento concursal
com vista à contratação de empresa para a manutenção dos cerca de 300.000
m2 de área verde da freguesia, estimando-se a adjudicação no primeiro
trimestre de 2016. Até lá, teve lugar a prorrogação dos contratos de
manutenção dos espaços verdes referentes às áreas abrangidas pelo concurso
público em curso.
Foi realizada a intervenção de manutenção alargada dos espaços ajardinados
das Escolas Básicas da Freguesia.

Gestão de arvoredo









Abate de choupo nos ajardinados da Rua Agostinho Neto e do Largo Príncipe de
Cândia/Rua Prof. Virgínia Rau;
Abate de várias palmeiras contaminadas com a praga do escaravelho, em
articulação com a CML, nos seguintes locais:
- Rua José da Costa Pedreira/Rua Fernando Vaz;
- Rua Prof. Moisés de Amzalak;
- Mahatma Gandhi;
- Rua Agostinho Neto;
- Rua André de Gouveia;
- Escola Básica n.º 91.
Plantação de medronheiro e pinheiro no espaço verde na Praceta José Conde,
no quadro de iniciativa local participada, com a Parceria Local de Telheiras;
Poda de arvoredo em diversos locais, e levantamento complementar de
intervenções a articular com a CML no quadro da discussão do Regulamento de
Arvoredo em preparação;
Controlo de pragas de abelhas e lagarta processionária em diversos locais da
Freguesia;
Limpeza de palmeiras em diversos locais da freguesia;
Requalificação das áreas verdes do edifício da nova sede da Junta e envolvente.
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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 Silva Tavares;
 Praça Bernardino Machado;
 Azinhaga da Fonte Velha/Quinta do Olival;
 Rua Actor Epifânio;
 Rua Comandante Fontoura da Costa;
 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;

 No quadro das diligências realizadas e da lista remetida, foi identificada como
prioritária a intervenção municipal abrangente nas Ruas Dr. Henrique Martins
Gomes, Garcia de Resende e André de Gouveia e solicitada a sua colocação
prioritária nas intervenções programadas.
 Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a remoção de
viaturas do espaço público, que pelo seu aspeto aparentam estar abandonadas;
 Diligenciado junto da Câmara Municipal de Lisboa a recolocação de sumidouros em
diversos locais da Freguesia.
 Acompanhada a execução das intervenções do plano municipal PAVIMENTAR
LISBOA, na Calçada de Carriche e Avenida Padre Cruz, e preparação da fase seguinte
 Reprogramação da intervenção do contrato de delegação de competências para a
Rua Prof. Prado Coelho, atenta a necessidade de alargar âmbito de intervenção a
zonas de estacionamento, previsão de sobrelevação de passadeiras e necessidade
de deslocalização de sumidouros e/ou localização de passadeiras a sobrelevar.
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SINALIZAÇÃO

 Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a colocação de nova
sinalização nos seguintes locais:
 Avenida Rainha D. Amélia, entrada no Largo Luís Chaves (colocação de
sinalização de obrigação);
 Alameda das Linhas de Torres com a Estrada da Torre (colocação de sinalização
de proibição);
 Rua Dr. Henrique Martins Gomes (colocação de passagem de peões).
 Pintura de passagem de peões nos seguintes arruamentos:
 Azinhaga dos Ulmeiros;
 Rua Fernando Lopes Graça (junto ao Hipermercado Pingo Doce);
 Rua Mário Sampaio Ribeiro;
 Rua Luís de Freitas Branco;
 Rua Maria Margarida;
 Rua Maria dos Carmo Torres;
 Rua Maria Carlota;
 Rua Abel Salazar;
 Rua Frederico George;
 Rua Armindo Rodrigues;
 Rua Fernando Namora;
 Rua Hermano Neves;
 Rua José Escada;
 Rua Prof. Manuel Cavaleiro Ferreira;
 Rua Prof. Barbosa Soeiro;
 Rua António Quadros;
 Alameda da Quinta de Santo António;
 Avenida Carlos Paredes;
 Rua General Vasco Gonçalves;
 Rua Luís Pastor de Macedo;
 Rua Raul Mesnier du Ponsard;
 Avenida Maria Helena Vieira da Silva;
 Rua António Lopes Ribeiro;
 Rua Manuel Guimarães;
 Estrada da Torre;
 Alameda das Linhas de Torres;
 Rua República do Paraguai;
 Azinhaga da Cidade;
 Rua Prof. Manuel Valadares;
 Avenida Marechal Craveiro Lopes;
 Estrada do Paço do Lumiar;
 Azinhaga do Jogo da Bola;
 Rua Direita ao Lumiar;
 Azinhaga dos Travassos;
 Azinhaga do Poço de Baixo;
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Estrada do Lumiar;
Rua do Alqueidão;
Avenida Padre Cruz (frente ao balneário público);
Rua Duarte Vidal;
Avenida das Nações Unidas;
Rua Prof. Moisés Amzalak;
Rua Prof. Luís da Cunha Gonçalves;
Avenida Ventura Terra;
Rua Filipe Duarte;
Rua Prof. Francisco Lucas Pires;
Rua Prof. Francisco Gentil;
Rua Prof. Pulido Valente;
Rua Prof. Mário Chicó;
Avenida Rainha D. Amélia;
Praça Rainha Dona Filipa;
Praça Rainha Santa;
Rua Rainha Dona Luísa de Gusmão;
Rua Alexandre Ferreira;
Rua Prof. João Cândido de Oliveira;
Estrada do Desvio;
Rua Comandante Fontoura da Costa;
Rua Prof. José Pinto Correia;
Rua Helena Vaz da Silva;
Rua Pedro Queirós Veloso
Rua Luís Piçarra;
Rua Tomás del Negro;
Rua Arminda Correia;
Rua Shegundo Galarza;
Rua Adriana de Vecchi;
Avenida Álvaro Cunhal;
Rua Arnaldo Ferreira;
Avenida Eugénio de Andrade;
Rua Cipriano Dourado;
Rua Actor António Silva;
Interface do Campo Grande
Campo Grande.

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO
Mobiliário urbano
•

Diligenciado junto da Câmara Municipal de Lisboa a substituição de papeleiras
em diversos locais da Freguesia do Lumiar, de forma a melhorar a cobertura e
alargar capacidade.
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Parques infantis / espaços fitness
•
•
•
•

Realização de novas diligências junto da CML para assegurar transição dos
parques infantis ainda não recebidos no quadro da reforma administrativa (Rua
Mesnier du Ponsard e Rua Fernando Melo Mozer);
Manutenção corretiva dos parques infantis da Freguesia, com substituição de
peças de desgaste (parafusos, cordas, etc);
Substituição integral de skate park na Alameda Roentgen;
Colocação de autocolantes com informações sobre a utilização dos
equipamentos fitness.

Contratos de manutenção




Execução de rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida ao n.º 77 da
Rua Prof. Queirós Veloso;
Reconstrução do pavimento em cubos de vidraço no Largo da Rua Maria
Albertina;
Serviços de refixação e colocação de pilaretes, execução e recuperação de
passeios e lancis e reparação de corrimãos e guardas de peões e sinalização
horizontal nos seguintes locais:
 Rua Maria Carlota;
 Rua Maria Margarida;
 Rua Maria José da Guia;
 Rua José Cardoso Pires;
 Rua Helena Vaz da Silva;
 Avenida Carlos Paredes;
 Avenida Álvaro Cunhal;
 Rua Arnaldo Ferreira;
 Rotunda das Cinco Vias;
 Avenida Maria Helena Vieira da Silva;
 Rua Herminio Monteiro;
 Rua Mário Castrim;
 Rua António Lopes Ribeiro;
 Rua Prof. Salazar de Sousa;
 Rua Emb. Martins Janeira;
 Rua José da Costa Pedreira;
 Rua Manuel Marques;
 Rua Ventura Abrantes;
 Rua Pedro Bandeira;
 Rua Agostinho Neto;
 Rua Fernando Curado Ribeiro;
 Campo Grande;
 Alameda das Linhas de Torres;
 Rua António Stromp;
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Rua Francisco Stromp;
Av. Rainha D. Amélia;
Av. Rainha D. Leonor;
Largo República da Turquia;
Rua Leopoldo de Almeida;
Praça Rainha Santa;
Estrada do Desvio c/ a Rua José Pinto Correia;
Rua André de Gouveia;
Rua Prof. Mark Athias;
Rua Jaime Lopes Ribeiro;
Rua Garcia de Resende;
Quinta dos Alcoutins;

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Foi solicitado à Divisão de Iluminação Pública da CML a colocada na Plataforma “Na
Minha Rua”, a substituição de várias lâmpadas fundidas em diversos arruamentos,
designadamente nas seguintes ruas:












Estrada de Telheiras, falta de holofotes no túnel de acesso à rua Prof. Francisco
Gentil;
Estrada Militar, candeeiro de ferro dobrado ao meio, frente à vivenda Casal da
Mainada;
Alameda das Linhas de Torres, esquina com a Av. Maria Helena Vieira da Silva,
candeeiros sem iluminação;
Rua Prof. Mário Chicó, traseiras entre os números 9 e 19 não têm iluminação;
Rua Prof. Mário de Albuquerque, (candeeiros apagados no Parque Infantil);
Rua Prof. Queirós Veloso, frente ao nº 246, candeeiros sem iluminação;
Rua Prof. Aires de Sousa, frente ao nº 4 candeeiros sem iluminação;
Rua Prof. Salazar de Sousa, candeeiros sem iluminação e outro intermitente;
Rua Silva Tavares, grande parte da rua sem iluminação;
Estrada de Telheiras, junto à Estação do Metro, jardim sem iluminação;
Rua Agostinho Neto, vários candeeiros sem iluminação frente aos números 26 a 28

Ficaram resolvidas as seguintes ocorrências
 Rua da Castiça, candeeiro inclinado;
 Av. Rainha D. Amélia, candeeiros inclinado;
 Rua Pedro Queirós Pereira, caixa de eletricidade desativada;
 Rua Ferrer Trindade, por trás do café sem iluminação;
 Estrada de Telheiras, junto à Rua Prof. Francisco Gentil, candeeiro sem iluminação;
 Rua Prof. Queirós Pereira, 2 candeeiros apagados;
 Alameda Roentgen, vários candeeiros fundidos;
 Estrada da Torre, 2 candeeiros frente ao Colégio São João de Brito;
 Rua Maria Margarida, fio elétrico caído;
 Rua Maria Carlota, candeeiros sem iluminação.
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ILUMINAÇÃO DE NATAL

À semelhança dos anos anteriores foram decoradas com iluminação de Natal os
seguintes arruamentos/locais:























Alameda das Linhas de Torres;
Rua Prof. Francisco Gentil;
Rua Prof. João Barreira;
Quinta dos Alcoutins;
Estrada do Paço do Lumiar;
Quinta do Olival;
Avenida Carlos Paredes;
Rotunda das Cinco Vias;
Rua Maria Margarida;
Rotunda Norte (entrada da freguesia);
Metro de Telheiras;
Rua Agostinho Neto/Rua Ventura Abrantes;
Avenida Rainha D. Amélia;
Centro de Artes e Formação;
Avenida Maria Helena Vieira da Silva;
Edifício da Universidade da Terceira Idade do Lumiar;
Edifício sede da Junta;
Edifício da Biblioteca Maria Keil;
Igreja Nossa Sr.ª do Carmo
Igreja S. João Batista;
Igreja Nossa Sr.ª das Portas do Ceu;
Ermida S. Sebastião.

Os locais escolhidos procuram abranger zonas da Freguesia sem anterior colocação de
iluminação de Natal, na lógica de implementação de uma política de rotatividade
nalguns bairros com menor cobertura da iluminação de Natal no passado.
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Coordenação Geral

EDUCAÇÃO



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



Apoio às Direções dos Agrupamentos de Escolas nas iniciativas que promovam
















Artes e Formação;

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

Reuniões regulares com a equipa da CML para finalização das obras na Escola
Básica Dr. Nuno Cordeiro e Jardim de Infância do Lumiar;

Conclusão dos serviços de limpeza anual de escolas, jardins-de-infância,

Componentes de Apoio à Família e Centro de Artes e Formação (pedido de
orçamentos, adjudicações e respetiva supervisão);

Reunião 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;

Visitas semanais e reuniões com todos os diversos Coordenadores dos

Estabelecimentos Escolares da Freguesia e Associações de Pais apoiando nas
suas necessidades e facilitando a resolução de problemas detetados;

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

Articulação com as entidades privadas que são responsáveis pelas Atividades
Extracurriculares;
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Presença nas reuniões de apresentação com os Encarregados de Educação

dando a conhecer as atividades a implementar e desenvolver durante o ano
letivo;

Visitas e reuniões com com entidades e parceiros da Freguesia com vista a
planificar e assegurar o desenvolvimento de novos projetos em 2016.

Desenvolvimento e continuação da formação ao nível dos Recursos Humanos.

Componente Social
Foi reforçada a coordenação de apoio a situações de maior necessidade ou carência:




Acompanhamento das crianças com necessidades educativas especiais,

nomeadamente no Jardim de Infância e Escolas efetuando uma análise de
situações pontuais;

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



Asseguradas em conjunto reuniões com a Escola Segura da PSP para a

Centro de Artes e Formação;

realização de ações de sensibilização, durante o ano letivo 2016 nas Escolas da
Freguesia, com o objetivo de promover a segurança dos alunos,
nomeadamente no âmbito das Dependências, garantindo uma efetiva ligação



institucional com as respetivas autoridades;

Em curso contactos e negociações para promoção e aplicação nas Escolas e na

Freguesia de Projetos musicais como desenvolvimento e formação dos alunos
da freguesia.
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Apoio às 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 do Lumiar. Nesse sentido, asseguramos em permanência:


Parcerias com os Agrupamentos de Escolas apoiando-os nos seus projetos



Constante abertura e colaboração com as escolas da Freguesia na divulgação



pedagógicos;

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 e festas de Natal;

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/novas formas de
aprendizagem e conhecimento nas escolas e CAF’s;

Reforço da construção identitária do Agrupamento, valorizando a diversidade
cultural e o pluralismo.

Atividades Especificas


Realização do Magusto na Escola em que foram fornecidas pela Junta de
Freguesia do Lumiar castanhas às Escolas do Agrupamento do Alto do Lumiar;
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Aquisição por parte da Junta de Freguesia do Lumiar de brinquedos para os
Jardins-de-infância (“O Jogo da Profissões”) e Escolas do 1º Ciclo (“O Jogo do

Ludo e da Glória), os quais foram distribuídos na semana de 4 a 10 de
Dezembro;


Apoio e aluguer do palco, equipamento de som e iluminação para a festa de



Aluguer de autocarros de transporte das crianças para a realização dos passeios

Natal da Associação de Pais da Escola Básica de Telheiras;

promovidos pelas diversas Escolas Públicas e Associação de Pais da Freguesia.

Recursos Humanos


Prosseguiu a formação contínua dos funcionários e prestadores de serviço de
modo a dotá-los de mais competências pessoais e profissionais para o exercício
da sua profissão;



Foi assegurada a planificação e atualização de informação de forma a que as
diversas Instituições educativas sob a tutela da Junta de Freguesia tenham a
quantidade e qualidade dos Recursos Humanos adequadas às necessidades e
responsabilidades das suas funções;



Teve lugar o reforço de Monitores para as Componentes de Apoio à Família
durante as interrupções letivas de forma a adequar os recursos humanos ao
número de crianças e jovens inscritos, incluindo as crianças com necessidades
educativas especiais;



Realizadas reuniões para a preparação no inicio do próximo ano da 4ª fase de
formação contínua com a realização de duas sessões de formação para
Monitores e Assistentes Operacionais;



Contactos em curso para a preparação e análise de proposta para o início do
próximo ano se realizar a 1ª classe da formação contínua em “Primeiros
Socorros”;
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Psicóloga Escolar da Junta de Freguesia

Assegurou-se a análise e intervenção da Psicóloga ao nível da:


Avaliação e acompanhamento de alunos do 1º ciclo na Escola Dr. Nuno



Avaliação e acompanhamento de alunos do 1º ciclo na Escola Básica da Quinta



Cordeiro;

dos Frades;

Acompanhamento de cerca de 15 crianças do CAF da Cruz Vermelha. Este
acompanhamento é composto por reuniões com os encarregados de educação,
sessões com os alunos sinalizados sempre que necessário

e um

acompanhamento muito próximo com a escola. São realizadas sempre que



necessário reuniões com os Diretores de Turma destes mesmos alunos;

Encaminhamentos de alguns alunos para a área da psicologia clínica, tendo em
conta a disponibilidade e rendimentos dos agregados familiares;
Implementação de Workshops de hábitos de estudo.

Gestão de Infraestruturas dos Estabelecimentos

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 as quais já todas em fase de conclusão.

Segurança das Instalações Escolares
Prosseguem os diversos procedimentos para reforçar as condições de segurança das
instalações escolares sob tutela da Freguesia do Lumiar, a saber:


Em análise a manutenção da rede de deteção de incêndios e redes armadas nas

escolas para os edifícios continuarem a estar ligados, de forma direta e
automática ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa;
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Manutenção mensal e reparação dos elevadores dos Jardins-de-infância e



Manutenção anual dos equipamentos contra incêndios (Extintores) dos Jardins-



Escolas do 1º Ciclo;

de-infância e Escolas do 1º Ciclo;

Instalação nos estabelecimentos escolares dos meios de prevenção e de

combate de primeira linha a eventuais sinistros, operacionalizando os meios de
alarme e combate a incêndios existentes.

Projetos de Enriquecimento Escolar
Teatro Como Instrumento Educativo







Realização de reuniões para a estruturação e definição de estratégias para a
Implementação junto das Escolas do 1º Ciclo e 2º Ciclo, Componentes de Apoio
à Família e Centro de Artes e Formação, da linguagem teatral;

Ensaios por parte do Centro de Artes e Formação e as CAF's pata a
apresentação das peças de teatro no Natal;

Contactos e reuniões com as associações culturais ou outras estruturas da
Freguesia que desenvolvam atividades ligadas à criação teatral e promover o
Festival Anual de Teatro “Vamos ao Teatro no Lumiar!”;

Em articulação com a Crinabel, foram realizadas reuniões para a
implementação do projeto “Teatro na Escola”. A encenação das peças será
efetuada pela Crinabel do Lumiar.

Projeto “Música com Talentos!”

Está em fase de preparação o projeto “Música Com Talentos” para aposta na música
como desenvolvimento e formação dos alunos da Freguesia do Lumiar.
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Programas “À Descoberta do Lumiar” e “Freguesia do Lumiar – Passado e Presente”


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 realizadas reuniões para a estruturação

do programa “À descoberta do Lumiar” e “Freguesia do Lumiar – Passado e


Presente”;

Conclusão e lançamento do livro - “Lumiar e Telheiras - um património a

descobrir” que teve como objetivo valorizar o conhecimento pelos jovens do
território da Freguesia onde estudam, e procurou assegurar diversas

finalidades transversais à atuação da Junta de Freguesia e realizados em
contexto escolar.
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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, mantemos 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) com os seguintes objetivos:


Organização das atividades de animação socioeducativa realizadas para além



Garantir um tempo de qualidade e de bem-estar para as crianças;








do tempo letivo e nas interrupções das atividades letivas;

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

comunicação e sentido crítico.

desenvolver

capacidades

de

criatividade,
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CAF – Quinta dos Frades
Ano letivo 2015/2016

Desde o início do ano passado que a Componente de Apoio à Família da Quinta dos

Frades está a desenvolver um projeto de dinamização e de ampliação do espaço. Para
isso foram realizadas algumas alterações, ainda no ano letivo transato que passaram

pela abertura da CAF em todos os períodos não letivos, incluindo agosto, com a
abertura também nos períodos não letivos a alunos do 5º e do 6º ano, com o

alargamento do horário de funcionamento da CAF, etc. Estas alterações foram agora

solidificadas na remodelação do novo regulamento da Componente de Apoio à
Família.

Atividades
Assegurando todos estes pontos, este ano letivo o Plano Anual de Atividades passa

pela comemoração de diversos dias comemorativos, existindo para cada um deles uma
pequena atividade. Este ano foram comemorados os seguintes dias com as seguintes
atividades:


Dia Nacional dos Castelos - Realização de Castelos Tridimensionais inventados



Dia Mundial dos Correios – Realização de cartas para os pais, familiares ou



pelos alunos;
amigos;

Dia Mundial da Alimentação – Atividade com a Escola Básica Quinta dos Frades

para uma recolha de alimentos, frutas e legumes, junto a todos os alunos e
famílias. Em cooperação com várias valências da Junta de Freguesia do Lumiar
e fizemos uma sopa, uma salada de frutas e um bolo de agrião solidários que

foram doados à REFFOD do Lumiar e de Telheiras que distribuíram pelas
famílias mais carenciadas;
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Dia das Bruxas – Criação de decoração alusiva à data e realização de um Baile



Dia da Sanduiche – Criação de sanduiches de doce de abóbora, também este









de bruxas;

feito com a ajuda dos alunos;

Dia Mundial do Cinema – Visualização de um filme;

Dia de S. Martinho – Para além das tradicionais castanhas assadas teve lugar
um concurso de decoração de castanhas e de criação de quadras de S.
Martinho;

Dia Nacional do Pijama – Com a Mundos de Vida, uma instituição que ajuda
crianças necessitadas, assegurou-se participação na Campanha A Casa dos
Pijamas, Crianças ajudam Crianças;

Dia da Bolacha – Bolachas de gengibre alusivas já ao Natal;

Dia do Palhaço – Máscaras de Palhaço e Concurso “Quem é o palhaço mais
divertido?”

Na CAF, para além das atividades destinadas para os dias comemorativos, os alunos

também asseguram a realização dos trabalhos do dia-a-dia, que passam pelos

trabalhos de casa duas vezes por semana, pelas decorações temáticas do espaço
consoante a época do ano, pelos presentes de natal, pela realização de peças para o
Mercado de Natal, etc.

Paralelamente a todos estes trabalhos, os alunos também vão desenvolvendo ao longo
do ano os projetos sala, que passam pela realização de jogos lúdicos e pedagógicos na

sala do 1º ano, pela realização de um livro sala com a compilação de textos e desenhos

criados ao longo do ano pela sala do 2º ano, o projeto Horta pedagógica da sala de

terceiro ano, e que este ano letivo iremos levar este projeto à Eco Escolas, o projeto
teatro também com a sala do terceiro ano e um projeto artes e música com os alunos

do 4º ano. Os ensaios para a Peça de Natal da Junta de Freguesia do Lumiar,

juntamente com alguns utentes do Centro de Convívio do Paço do Lumiar, também
fazem parte das atividades do último trimestre de 2015.
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Coordenação com Psicóloga
Conjuntamente com a Psicóloga Educacional da Junta de Freguesia do Lumiar,
desenvolveram-se dois projetos. Um de acompanhamento individual de alguns alunos

que demostram dificuldades a nível pedagógico e outro que resolvemos alargar a
todos os alunos de 4º ano da Escola Básica Quinta dos Frades, que passa pela
realização de um Workshop de Métodos de Estudo a realizar no 1º e no 2º período do
ano letivo de 2015.2016 com a duração de 4 sessões de 60 minutos em cada período.
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CAF – São Vicente
Ano letivo 2015/2016
A Componente de Apoio à Família de São Vicente é um espaço inserido na Escola
Básica de São Vicente e é gerido pela Junta de Freguesia do Lumiar. Tem como

objetivos acolher crianças para ocupação dos seus tempos livres mas não só, pretende

que essas mesmas crianças se sintam “em casa” e que seja um espaço de descoberta,
de aprendizagem e vivências inesquecíveis que as tornem no futuro responsáveis,
conhecedoras do mundo que as rodeia e acima de tudo saibam viver em sociedade,
com respeito pelo próximo.

Desde o início do CAF de São Vicente a Junta de Freguesia do Lumiar teve como
objetivo o aumento das atividades lúdicas e pedagógicas, tanto nos períodos letivos

como nos períodos não letivos; a realização de trabalhos de casa no tempo da CAF e a
prática desportiva.

Paralelamente a estas atividades, embora o espaço seja cedido pela Escola Básica de

São Vicente, tem sido preocupação da Junta de freguesia do Lumiar melhorar o aspeto

e as condições físicas do espaço CAF de São Vicente efetuando para o efeito
reparações na Escola (quer no seu interior, quer no exterior) e em todo o espaço do
CAF de São Vicente.

Este ano letivo, de forma a assegurar a continuidade do acompanhamento de alguns
alunos com necessidades educativas especiais, articulou-se excecionalmente com o
Agrupamento a abertura de sala para algumas crianças com NEE do 3º ciclo.
Destaca-se a ainda na coordenação deste trimeste:





Criação de parcerias com diferentes instituições para a implementação de

atividades extra oferecidas pela CAF, como é o caso da Escolinha do Figo, da
Capoeira e do Minibasquete

Criação de projetos a implementar na CAF, em parceria entre a CAF e a Escola e
entre a CAF e o exterior

Realização de relatórios de balanço de todas as atividades e projetos
desenvolvidos na CAF e pela CAF.
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Atividades Desenvolvidas e eventos
- Projeto Meritocracia

- Decoração do espaço

- Apoio aos trabalhos de casa

- Realização de aulas: vídeo, dança, teatro, xadrez, trabalhos de casa, mini-basket,
futebol, robótica e programação, Zumba, artes plásticas, clube de leitura, 7 sentidos,
Ukaraoke, Chá com letras, Leitura encenada
- Realização de telejornal do CAF

- Comemoração do Dia Mundial da Pessoa com Deficiência
- Férias da CAF com ida ao cinema

- Festa de Natal da JFL com a peça de Teatro “As três rainhas magas”
- Festa de Natal da CAF: teatro, música, dança, filmes

- Realização do filme em parceria com o Centro Comunitário de Telheiras: “Salada de
Gerações – Vitamina Amorosa”

- 1º Torneio jovem de xadrez de Natal e participação em torneios de xadrez: distrital
semirrápidas; open Benfica, Torneio S. Marcos
- Participação nas comemorações da Semana da Mobilidade, Magusto e Natal
Parcerias, estágios e diversos

- Parceria com a FCT no âmbito MARE

- 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
- Parceria com Centro Comunitário de Telheiras

- Parceria com a Escola Básica São Vicente através da sala de multideficiência e jardimde-infância, leitura e realização de peças de teatro
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DEPENDÊNCIAS

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

Apoio escolar: A sala de apoio escolar visa apoiar a criança e o jovem na realização dos
trabalhos de casa, preparação para testes de avaliação e organização de cadernos
escolares. A atividade está a ser implementada semanalmente, com o apoio de quatro
voluntárias do colégio São João de Brito.

Acompanhamento escolar: No âmbito da atividade, a equipa técnica iniciou em
Outubro, os contactos semanais com os diretores de turma e encarregados de
educação, dos quais surgiram planos de atuação conjuntos visando a redução do
insucesso, absentismo e abandono escolar.
O conjunto de estratégias definidas (contactos telefónicos, atendimentos, etc.) visam
reforçar relações de proximidade entre a equipa do projeto e as famílias dos jovens
que frequentam o CAF. Pretende-se com esta metodologia, que os encarregados de
educação se envolvam de forma mais efetiva na construção dos projetos de vida dos
seus filhos.
Neste projeto estão a ser acompanhados pela equipa do CAF, 13 jovens dos 2º e 3º
ciclos, da escola EB 2,3 do Alto do Lumiar.
Eixo de intervenção 2 – Desenvolvimento de competências pessoais e sociais

Projeto Eu e os Outros: Este projeto desenvolvido pela equipa de Prevenção das
Taipas, tem por objetivo genérico promover a reflexão em grupo sobre temas do
desenvolvimento ligados à adolescência, criando uma dinâmica de grupo geradora de
crescimento pessoal e social. Constitui-se como um instrumento promotor de
processos de tomada de decisão, confrontação no seio do grupo e exploração de
informação dirigido a grupos de jovens entre os 10 e os 18 anos.

Todos Jogam: realização de dinâmicas de grupo e jogos com os jovens das 3 salas do
CAF, onde através do lúdico se visa a aquisição de determinados conteúdos e mudança
de comportamentos. Neste trimestre, foram exploradas temáticas como o trabalho de
equipa e a concentração.
Eixo de intervenção 3 – Promoção de uma gestão adequada dos tempos livres

Danças: Estas atividades têm como base de trabalho o grupo Wesa e aborda os estilos
de dança africana, hip-hop e contemporânea. Têm como objetivo estimular diversas
competências socioculturais, nomeadamente, relacionamento interpessoal,
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concentração, disciplina, expressão corporal, expressão emocional e criatividade.
Apresentação de coreografias no Halloween do mercado do Lumiar, no Festival
Imigr’Arte no Ateneu Comercial de Lisboa e nas Festas de Natal do CAF e da Junta de
Freguesia. Filmagens do grupo Wesa para o programa Rumos, da RTP Internacional e
da RTP África. Ensaios conjuntos de coreografia, com jovens do CAF e idosos do Centro
de Convívio do Paço do Lumiar, para Festa de Natal da Junta.
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. Composição de temas originais e sua apresentação
nas Festas de Natal do CAF e da Junta de Freguesia. Ensaios conjuntos de músicas
natalícias, com jovens do CAF e idosos do Centro de Convívio do Paço do Lumiar, para
Festa de Natal da Junta.
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
Expressão Dramática: Nesta atividade pretende-se estimular diversas competências
socioculturais, nomeadamente a escrita, leitura, expressão oral e corporal,
relacionamento interpessoal, criatividade, comunicação, empatia, disciplina de
trabalho, concentração e trabalho de grupo. O grupo de teatro do CAF neste trimestre
realizou ensaios e apresentação da peça de teatro na Festa de Natal do CAF.
Orquestra de Bombos: Participação dos jovens do CAf no grupo de bombos Alta
Batida. Este grupo ensaia semanalmente e conta também com jovens do Centro Social
da Musgueira e da escola EB 2,3 do Alto do Lumiar.
Animação de Sala: A atividade consiste na dinamização de 3 salas: uma destinada às
crianças que frequentam o 1º ciclo, outra para as que frequentam o 2º ciclo e outra
para os jovens que frequentam o 3.º ciclo e o ensino secundário. Estas são
dinamizadas diariamente com diversas atividades de animação, entre as quais:
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- 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.

- 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.
- 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 por ervas aromáticas.
- Desporto: treinos de basquetebol e de futsal.
Atividades pontuais

- Dia da Alimentação: participação na confeção da sopa e salada frutas comunitária, na
escola Gustavo Eiffel, que reverteu para famílias apoiadas pelo Refood do Lumiar e
Telheiras.
- Halloween: dinamização no mercado do Lumiar, de pinturas faciais, ateliê de
caraterização e apresentação de coreografia pelo grupo de dança Wesa.
- Participação com Poster sobre o CAF, no Encontro de Quadros da CML

- Mercado de Natal: dinamização no mercado do Lumiar, de quermesse, venda de
objetos feitos pelos jovens e apresentação do grupo de música do CAF.
- Férias de Natal: Ida ao cinema, tarde convívio com a CAF de Telheiras, passeio de
TukTuk, participação no projeto Fruta à Mão (projeto vencedor do Orçamento
Participativo 2014) e Conto de Natal pela Biblioteca Maria Keil.
Estágios académicos

Foi acolhido um Estágio de Música na Comunidade, da Escola Superior de Educação de
Lisboa.
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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 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;
Prossecução da preparação de regulamento de utilização, em articulação com
as reservas fixadas pela CML nos termos da transferência de competências.

Prosseguiram no período em análise as obras da responsabilidade da Câmara
Municipal de Lisboa e destinadas a resolver os problemas de infiltrações no edifício e
as necessidades acústicas e técnicas da sala. Foi aprovada na Assembleia Municipal a
delegação de competências para a realização das obras relativas às instalações
elétricas e ao AVAC. Foi realizada a reprogramação de eventos para outros espaços da
Freguesia no período correspondente às diversas empreitadas.

Prosseguiram os contactos 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.
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Eventos


Teve lugar a 17 de setembro o lançamento da obra “No Lumiar que me
Encanta”, de inicaitva do CAJIL, com recolha de poesia do autor lumiarense de
adoção José Batista Vaz Pereira, na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, numa
edição apoiada pela Junta de Freguesia;



Em cooperação com o pelouro do Desenvolvimento Social, o Fado regressou na
comemoração conjunta do Dia Mundial da Música e no Dia do Idoso, a 1 de
Outubro, na Noite de Fados no Lar Militar da Cruz Vermelha;



O Joana Grupo de Teatro trouxe à cena mais uma performance de rua, a 17 e
18 de outubro - “Cinco estórias de oxalá”



A 28 de novembro, no Auditório da Escola Alemã de Lisboa, subiu ao palco
Puspita Mishra, em mais um evento de dança clássica Indiana – Odissi, em mais
um evento promovido pela Junta de Freguesia do Lumiar, juntamente com a
Embaixada da Índia em Portugal e o Indian Council for Cultural Relations;



A 5 de dezembro a JFL associou-se à comemoração do 25.º aniversário do Coro
ART, promovendo um concerto no Auditório da Escola Alemã de Lisboa, com
vários coralistas e maestros que passaram por aquele agrupamento e que se
juntaram aos atuais titulares.



Estão previstas para 12 de dezembro de 2015 as XII Jornadas Histórico-Culturais
do Lumiar, no Auditório Gustave Eiffel, do Campus do Lumiar, com as seguintes
comunicações:
o Azulejos Seiscentistas do Palácio das Conchas, por Rosa Trindade
Ferreira
o Spiritus Loci (A Essência Pedagógica do Convento de Telheiras), por Ana
Arez, Fernando Andrade Lemos, César Veloso, Maria de Lourdes,
Fernanda Cabrita, Carlos Revez Inácio, José António Silva e Nuno
Campos
o Apontamentos para a compreensão da Casa Júlio de Castilho no espaço
do antigo Lumiar, por Vera Maria da Silva
o O Cinema no Lumiar, por Mário Gabriel Bonito (ICA)
o Lumiar – Paço do Lumiar – Carnide, por António de Freitas Leal
o Cesário Verde e o Lumiar, por Paula Oleiro
o Musgueira e Alta de Lisboa: apontamentos históricos, sociais e
geográficos, por Gonçalo Antunes
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A Agenda de Natal para 2015 assentou no reforço da diversificação da oferta
por parte da Junta de Freguesia (promovendo mais dois concertos de
agrupamentos corais, nas Igrejas de Nossa Senhora do Carmo, a 5 de
dezembro, e de São João Batista do Lumiar, a 12 de dezembro), na realização
de um concerto de ano novo no Jardim do Palácio dos Lilases, sede da EMEL, e
no aumento das entidades cuja programação é objeto de reflexo no programa
de atividades.
É ainda promovido o alargamento da duração da Feira de Natal no Mercado do
Lumiar para 3 dias, bem como a realização de Feira de Natal no Paço do Lumiar,
em parceria com a recém-instituída Associação dos Amigos do Paço do Lumiar,
no fim-de-semana anterior ao Natal, são dinamizados workshops
complementares aos habituais, alusivos ao período festivo, e mantêm-se as
tradicionais iniciativas do Natal no Lumiar, entre elas o Pinheiro Social, o
Oriental Xmas em parceria com a Comunidade Hindu, o Concerto no Colégio
São João de Brito com os agrupamentos corais da Freguesia e o circuito Lisboa
Iluminada.

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.
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•

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. A
mudança para as novas instalações permitirá igualmente a localização adequada num
espaço facilmente acessível ao público e a investigadores, bem como a recolher
espólio documental a receber em doação, na linha de ofertas já realizadas por
residentes e investigadores.
Tratamento das atas da Junta de Freguesia

Graças a uma colaboração com o Centro Cultural de Telheiras e seus investigadores,
prossegue a bom ritmo 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.
Atividade editorial e outras parcerias


Foram editadas as atas das XI Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar,
referentes a 2014 e prossegue a preparação da edição, num único volume, de
todas as comunicações às dez primeiras Jornadas Histórico Culturais do Lumiar.



Prossecução da parceria do projeto Lumiarte (enquadrada em protocolo com a
Faculdade de Letras da UL), através da avaliação da primeira fase e da decisão e
acolhimento de mais 4 estagiários curriculares em 2016.
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750 anos da Freguesia

A preparação da comemoração dos 750 anos da Freguesia prosseguiu no trimestre em
análise, tendo sido elaborado um primeiro esboço de calendário de programação e
desenvolvidos contactos com as instituições locais da Freguesia para envolvimento da
sua programação nas comemorações.

No dia 10 de dezembro, com vista ao alargamento da elaboração do programa e das
atividades aos residentes, realizou-se na sede a Junta da Freguesia uma sessão pública
participada para recolha de sugestões e de elementos para o programa, que contou
com a presença de inúmeros residentes e instituições locais.
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DESPORTO
Gestão de equipamentos


Pequenas obras de manutenção no Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas Básica
2,3 e Secundária do Lumiar:
 Reparação porta vestiário 3.
 Reparação avaria elétrica na iluminação da nave.



Preparação, em coordenação com a CML, da intervenção de requalificação do
polidesportivo do Alto da Faia, a executar a partir de 2016, com vista a assegurar
cobertura da infraestrutura e criação de condições para a prática desportiva.



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

Atividade desportiva


Reuniões com o Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa no
âmbito das Olisipíadas.



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



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



Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão
Gimnodesportivo do Colégio de S. Tomás.
 Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades.
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Organização em parceria com Federação Portuguesa de Basquetebol e a Academia
Musical 1º de Junho 1893 da Final do Torneio António Pratas no Pavilhão
Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar no dia 27 de Setembro de 2015.



Continuidade do Protocolo com a Escola Secundária do Lumiar permitindo o
estágio dos alunos do Curso Tecnológico de Desporto nesta Junta de Freguesia;

8.ª Corrida Luzia Dias

Não sendo realizado com sucesso em junho a 8.ª Edição da Corrida Luzia Dias, pôde a
mesma ser recalendarizada e realizada com sucesso a 1 de novembro. Destacam-se os
seguintes elementos da prova:
Divulgação


Evento





Foram distribuídos 20 mil flyers em eventos desportivos nas semanas que
antecederam o evento e colocados 250 pendões na cidade de Lisboa,
publicitando a corrida, tendo sido produzidos materiais gráficos adicionais de
publicitação (lonas e cartazes)
Foram renovados o site e o Facebook da prova, que recolheram mais
visualizações do que os anteriores;

735 atletas inscritos, 520 kits de participação entregues, com 430 atletas a
cruzar meta da corrida dos 10 km e 50 participantes na caminhada;
Corrida e caminhada antecedidas de aula de zumba;
Reforço de participação na orientação da corrida dos Escuteiros do Lumiar e
dos “Metralhas BTT;
Reforço de coordenação e apoio da PSP e dos Bombeiros Voluntários e dos
parceiros do evento: AMBCV, Academia do Lumiar e ADFA.

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação


Continuação da dinamização e acompanhamento do funcionamento dos Centros
de Treino / Escolas de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar relativas à época
desportiva 2014/2015, a funcionar em parceria com as Colectividades da Freguesia,
das diversas modalidades:
 Andebol (Escola N.º 1);
 Basquetebol (Escola N.º 2 e Nº 17);
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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);
KickBoxing (Escola Nº 21)
Futsal (Escola N.º 14);
Ténis de Mesa (Escola N.º 15);
Xadrez (Escola N.º 16);
Rugby (Escola N.º 20);
Voleibol (Escola N.º 23)
Judo (Escola N.º22)

Apoio a coletividades

 Atribuição de subsídios para publicidade nas camisolas de jogo nos jogos oficiais,
nas equipas seniores:
 Andebol – Associação de Residentes de Telheiras - € 500,00;
 Basquetebol – Academia Musical 1º de Junho 1893 - € 1000,00;
 Futebol 11 – Recreativo Águias da Musgueira - € 1000,00;
 Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da Musgueira – Futebol 11 para
Atividades Desportivas – € 5000,00.
 Atribuição de subsídio ao Académico Clube de Ciências – Futsal para Atividades
Desportivas – € 3000,00.
 Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de Junho de 1893 – Basquetebol
para Atividades Desportivas – € 4000,00.
 Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da Musgueira – Futebol 11 para
Atividades Natalícias – € 1000,00.
 Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da Musgueira – Futebol 11 para
apetrechamento do posto médico com materiais consumíveis – € 1033,17.
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 Oferta de Material desportivo às Coletividades da Freguesia:
 Academia Musical 1º de Junho 1893 – 12 Bolas e 16 pares de botas de Basquetebol;
 Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte – 15 equipamento de Cicloturismo;
 Recreativo Águias da Musgueira – 30 Equipamentos de Futebol 11;
 Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Cedência de transporte – para
deslocação das equipas de Futebol 11 nos dias 11 de Outubro, 1 e 22 de
Novembro.
 Apoio ao Grupo “Os Metralhas BTT – Cedência de transporte – para deslocação da
equipa de BTT no dia 4 e 5 de Outubro e 12 de Dezembro.
 Apoio ao Sporting Clube de Portugal – Cedência de transporte – para deslocação
das equipas de Basquetebol nos dias 3 e 4 de Outubro e 7 de Novembro.
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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 julho e agosto:
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
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3
4
13

Planeamento Urbano
•

•

Prossecução da reavaliação da Proposta de projeto municipal de Acalmia de
Tráfego “Zona 30 – Bairro de Telheiras”. Teve lugar 2.ª nova 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. Foi feita apresentação do
estado da arte na Semana da Mobilidade em Telheiras, e posteriormente foram
discutidas propostas de alteração ao projeto inicial para preparar passagem a
projeto de execução;
Prosseguiu a 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;

•

Prossecução do acompanhamento do projeto “Uma Praça em cada Bairro”, com a
definição de calendário para a execução e a preparação de projeto.

Economia, Empreendedorismo e Inovação
•
•

Acompanhamento da iniciativa “Comércio de Telheiras”, promovida pela
Associação ‘Viver Telheiras’ e discussão do seu alargamento a outros bairros;

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.
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Mercado do Lumiar
•
•

•

Articulação 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 das reuniões com AGORBIO vista à inclusão de componente de
produção biológica no Mercado, acompanhado de sedear daquela instituição
no complexo do Mercado e da promoção de atividades de sensibilização para
atividades no plano alimentar, nos termos de protocolo apresentado na
reunião da AFL;
Prossecução do desenvolvimento do plano de intervenção no mercado, assente
nas seguintes fases:
1)
2)
3)
4)
5)

•

Dinamização cultural – em curso
Requalificação (2.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 a partir do final de 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.
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
q no âmbito do Quadro de Fundos Comunitários 2014-2020, na área do DLBC
(Desenvolvimento Local de base Comunitária).
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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, no
entanto o quadro de disponibilidade financeira disponível para a região de Lisboa na
primeira análise têm motivado uma necessidade de reponderação das abordagens
iniciais da rede.
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COMUNICAÇÃO
Presença na internet e redes sociais


Manutenção das plataformas de comunicação institucionais na Internet:
 Atualização permanente 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;
 No período de 1 de outubro de 2015 a 10 de dezembro de 2015 o número de
gostos da página de Facebook da Junta de Freguesia do Lumiar cresceu de 3283
para 4103 (saldo positivo de 820 novos gostos no período)
 Conforme referido, foi lançada a página do Facebook própria da UTIL,
alargando a base de contacto com os alunos e a divulgação das atividades.

Imagem


Prossecução da mudança da imagem institucional da Junta de Freguesia, com
elaboração de projeto de estacionário, preparação de imagem derivada para cada
departamento e/ou serviço (UTIL, após votação, 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 da Agenda de Natal da Freguesia do Lumiar;

Comunicação


Lançamento de nova publicação regular da Freguesia para informação e em novo
formato mais acessível, denominada @lumiar, cujo primeiro exemplar foi objeto
de distribuição pelas instituições e população e cuja regularidade será retomada a
partir de 2016.
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Recenseamento e atos eleitorais

No período em análise teve pela primeira vez lugar a realização de atos eleitorais nos
locais de voto descentralizados. O balanço do ato eleitoral foi extraordinariamente
positivo nos novos locais, aumentando a proximidade e facilitando o acesso dos
cidadãos ao local da votação, mas deparou-se com dificuldades inesperadas na Escola
EB 2,3 Lindley Cintra, provocadas por uma afluência concentrada dos eleitores ao local
de votação (que se verificou igualmente noutros pontos da cidade de Lisboa), o que
gerou desconforto, esperas longas e várias reclamações dos eleitores. Transcreve-se
no Anexo I, para conhecimento exaustivo, o relatório de avaliação feito na sequência
da votação, com diagnóstico do problema e proposta de soluções a implementar para
sua resolução.
Sumariamente, no ato eleitoral para a Presidência da República a realizar no próximo
dia 24 de janeiro, serão adotadas as seguintes medidas para solução dos problemas e
melhoria da qualidade do acesso ao local de votação:








Alteração do número de eleitores por secção naquelas em que se
verificou uma afluência muito superior aos valores referência, a saber
os eleitores da Letra A (que tiveram afluências acima dos 70% em todas
as mesas) passam a ficar colocados em 3 secções, com 562 eleitores
cada;
Recurso adicional a salas do primeiro piso (passaremos a utilizar 9), uma
vez que o edifício dispõe de elevador, o que assegura, de forma
adequada, a questão das acessibilidades, assegurando-se maior
dispersão pela escola e menor concentração nos corredores;
Reforço da sinalética, de forma a evitar que seja tapada e de difícil
leitura no caso de formação de filas;
Distribuição de pessoal adicional de apoio no caso de formação de filas;
Realização de sessões de preparação com os membros das mesas, de
forma a evitar a lentidão dos procedimentos provocada por
desconhecimento da lei ou da prática do funcionamento das mesas de
voto.

O processo de emissão de certidões eleitorais para as proposituras das candidaturas
presidenciais correm de forma normal, tendo já sido emitidas mais de 400 certidões no
período em análise (não estando ainda concluído o período de recolha e sendo
apresentados no próximo relatório os dados completos do processo).
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia

 Eleitores recenseados: 38.291 (variação positiva de 105 eleitores)
 Licenciamento de canídeos e gatídeos: 154
 Certificação de fotocópias: 3

 Atestados: total de 868 (de 01/09 até 30/11), repartidos da seguinte forma:

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

Setembro
75
2
0
1
1
3
3
162
7
9
15
3
57
21
18
2
6
1
17
2
0
2
0
0
407

Outubro
64
0
0
1
0
0
7
52
1
8
8
1
38
12
13
1
6
1
18
0
0
1
0
0
232

Novembro
62
0
0
1
0
0
10
21
2
2
7
3
46
34
14
0
6
3
16
0
0
2
0
0
229

TOTAL
201
2
0
3
1
3
20
235
10
19
30
7
141
67
45
3
18
5
51
2
0
5
0
0
868

[TOTAL: 1 de janeiro a 30 de novembro de 2015: 3.117 atestados]
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Gestão administrativa e financeira



Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €98,40
Certificação elétrica do edifício da nova sede da Junta de Freguesia.

Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas:



















10/09/2015 – Inválidos do Comércio, deslocação à praia fluvial de Alamal e
Gavião;
11/09/2015 – Centro Comunitário de Telheiras, deslocação a Piódão;
21/09/2015 – CAJIL, deslocação à Fundação CESDA em Aveiro (ida);

26/09/2015 – CAJIL, deslocação à Fundação CESDA em Aveiro (regresso);
27/09/2015 – Leões de Portugal – IPSS, deslocação a Elvas;
03/10/2015 – Os Metralhas BTT, deslocação a Fátima;

03/10/2015 – Associação de Basquetebol do Sporting Clube de Portugal,
deslocação a Torres Novas;
09/10/2015 – Centro Comunitário de Telheiras, deslocação ao Porto;

11/10/2015 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação a Jeromelo;

15/10/2015 – Inválidos do Comércio, deslocação a Santa Cruz e a A-dosCunhados;
16/10/2015 – Escola Básica 2.3 do Alto do Lumiar, deslocação à Fundação
Gulbenkian;
20/10/2015 – Escola Básica 2.3 Prof. Lindley Cintra, deslocação a Belém;

21/10/2015 – Escola Profissional Gustave Eiffel – Polo Lumiar, deslocação ao
Auditório do Taguspark;
27/10/2015 – Escola Básica 1 Dr. Nuno Cordeiro (antiga Escola 91), deslocação
ao Palácio Mafra;
28/10/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Museu da Eletricidade;

31/10/2015 – ART – Associação de Residentes de Telheiras, deslocação à
Lourinhã;
01/11/2015 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação a Montelavar;

04/11/2015 – ISEC – Instituto Superior de Educação e Ciências, deslocação à
Boa Ventura Montessouri Nursery School no Estoril;
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05/11/2015 – Escola Básica 1 Dr. Nuno Cordeiro (antiga Escola 91), deslocação
ao Palácio de Mafra;
07/11/2015 – Sporting Clube de Portugal, deslocação a Torres Novas;

10/11/2015 – Escola Secundária do Lumiar, deslocação à Fábrica da Coca-Cola
em Azeitão;

11/11/2015 – Escola Básica 2.3 do Alto do Lumiar, deslocação à Fundação
Gulbenkian;
17/11/2015 – Escola Básica 1 Dr. Nuno Cordeiro (antiga Escola 91), deslocação
ao Palácio de Mafra;

18/11/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Quartel de Bombeiros de
Chelas;
22/11/2015 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação a Arruda dos Vinhos;

23/11/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Quartel de Bombeiros de
Chelas;
26/11/2015 – Junta de Freguesia dos Olivais, deslocação a Évora;

27/11/2015 – Escola Básica 1 Dr. Nuno Cordeiro (antiga Escola 91), deslocação
ao Palácio de Mafra;
29/11/2015 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação à Murteira;
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ANEXO I

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS DAS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA DE 4 DE OUTUBRO DE 2015 NA ESCOLA BÁSICA DE 2.ª e 3.º
CICLO LINDLEY CINTRA
Enquadramento
1. Até ao último ato eleitoral, todas as secções de voto da Freguesia do Lumiar se
encontravam instaladas num único estabelecimento de ensino, onde deveriam
votar os cerca de 38 mil eleitores recenseados na Freguesia (a mais populosa da
cidade de Lisboa). O local habitual da votação situava-se na Escola Secundária do
Lumiar, onde decorriam nos vários pavilhões do estabelecimento de ensino, com
secções a funcionar no rés-do-chão e no primeiro andar.
2. Fruto de inúmeras reclamações sobre dificuldades de acesso ao local de voto
recebidas por parte de cidadãos com mobilidade reduzida em vários atos eleitorais
recentes, foi deliberado proceder a relocalização dos atos eleitorais para a Escola
Básica do 2.º e 3.º Ciclo Lindley Cintra, dotada de elevador de acesso ao primeiro
piso e de melhores condições de climatização, escola essa integrada no mesmo
agrupamento e situada no mesmo complexo de escolas da Escola Secundária. As
eleições para o Parlamento Europeu de maio de 2014 realizaram-se já na referida
escola.
3. Paralelamente à referida alteração do local de votação para dar resposta às
reclamações de eleitores e a recomendações da Comissão Nacional de Eleições e
da Câmara Municipal de Lisboa em sede de acessibilidades, a Freguesia do Lumiar
empreendeu também um processo de descentralização das secções de voto, de
forma a permitir a abertura em mais dois locais da Freguesia de locais de voto.
Efetivamente, tratava-se de uma aspiração com largos anos dos residentes do
bairro de Telheiras, onde se concentra uma percentagem significativa da
população da Freguesia, e que se entendeu estender igualmente ao território do
Alto do Lumiar, cujo crescimento demográfico se antecipa para as próximas
décadas. Para além isso, pretendeu igualmente alcançar-se um outro objetivo, o de
facilitar as operações eleitorais, deixando de concentrar num único local os cerca
de 38 mil eleitores recenseados.
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4. O processo de descentralização foi aprovado por unanimidade na Comissão de
Recenseamento, e as operações de reatribuição dos eleitores aos novos postos de
recenseamento correspondentes às suas moradas teve lugar durante o período
que antecedeu o fecho dos cadernos eleitorais. Uma vez que a esmagadora maioria
dos eleitores se encontrava recenseado no posto B, foi necessário proceder à sua
transferência para os postos correspondentes à nova delimitação geográfica das
assembleias de voto. A operação envolveu a remessa de novos números de
eleitores a cerca de 19 mil eleitores, cujo local de votação foi alterado, e a
posterior remessa de folheto informativo a toda a população e de afixação de
cartazes informativos com advertência para o novo local de votação.
5. Assim, foi concretizada a seguinte realocação dos 38081 eleitores recenseados
para a eleição da Assembleia da República pelos postos de recenseamento da
Freguesia:






Posto A (com local de votação na Escola EB 2,3 Lindley Cintra, no
Lumiar): 1.772 eleitores
Posto B (com local de votação na Escola EB 2,3 Lindley Cintra, no
Lumiar):17.884 eleitores
Posto C (com local de votação na Escola Padre Rocha e Melo, no Alto do
Lumiar): 221 eleitores
Posto D (com local de votação na Escola Padre Rocha e Melo, no Alto do
Lumiar): 7.177 eleitores
Posto E (com local de votação na Escola EB 2,3 de Telheiras): 11.027
eleitores

6. A distribuição dos eleitores pelas seções de voto, igualmente validada
consensualmente pela Comissão de Recenseamento, determinou a existência de
37 secções de voto, alocadas da seguinte forma por estabelecimento de ensino:
Escola Básica Prof. Lindley Cintra – Secções n.ºs 1 a 19 (total de 19.656
eleitores)
 Os eleitores com a letra A foram alocados às secções de voto 1 e 2, cada
uma com 886 eleitores.
 Os eleitores com a letra B foram alocados às secções de voto 3 e 19,
cada uma com 1052 eleitores.
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Escola Básica Padre Rocha e Melo – Secções n.ºs 20 a 26 (total de 7.398
eleitores)
 Os eleitores com a letra D foram distribuídos por 7 mesas. As secções 20
a 25 integravam 1057 eleitores, cada uma com 1057 eleitores.
 A mesa 26 integrava 835 eleitores da letra D e ainda os 221 eleitores
com a letra C (num total de 1056).
Escola Básica de Telheiras: Secções n.ºs 27 a 37 (total de 11.027 eleitores)
 Os eleitores com a letra E foram distribuídos por 11 secções: as secções
27 a 36 tinham cada uma 1002 eleitores, e a mesa 37, 1007 eleitores.
7. Ainda que algumas secções de voto aparentassem ter um número mais elevado de
eleitores do que os mencionados, como foi referido numa das reclamações
apresentadas, tal facto deve-se apenas à transferência de eleitores para outros
postos, deixando vários intervalos nos cadernos da letra B. Ou seja, uma mesa de
voto com os eleitores entre as letras B-1 e B-5000 não integraria 5 mil eleitores,
uma vez que vários eleitores foram transferidos, com novos números, para as
letras C, D ou E. Aliás, é o que já sucede com alterações provocadas pelo
falecimento ou alteração do local de recenseamento, não sendo os números
anteriores preenchidos com novos eleitores.
8. Tendo em conta a saída de cerca de 18 mil eleitores para os novos locais de
votação, e tendo em conta a ausência de problemas no ato eleitoral anterior
realizado na Escola Prof. Lindley Cintra em 2014, optou-se, pois, por manter o
mesmo estabelecimento de ensino utilizado no ato eleitoral anterior. Tendo em
conta a presença de muito menos eleitores recenseados para votar ali, e perante
as recomendações formuladas nesse sentido quer pela CNE, quer pela Câmara
Municipal de Lisboa, em sede de acessibilidade às assembleias de voto, optou-se
por colocar todas as secções no rés-do-chão.

Problemas registados no local de votação
9. Perante as muitas dificuldades sentidas no dia da votação e que surgem descritas
em reclamações dirigidas à CNE e naquelas recebidas na Junta de Freguesia do
Lumiar, foi-nos imediatamente possível apurar o que esteve na origem do
problema, e que os dados da afluência e da participação registados no ato eleitoral
viriam a confirmar.
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10. Efetivamente, pudemos concluir que uma combinação inesperada participação
acima da média associada a uma sua concentração da parte da manhã
(suspeitamos que motivada pelas condições climatéricas instáveis e pela realização
de eventos desportivos televisionados da parte da tarde), gerou múltiplas
dificuldades de gestão dos procedimentos, nos termos que passamos a descrever:
a) Em primeiro lugar, registou-se uma generalizada afluência elevada às urnas
na Freguesia do Lumiar (bem como noutros locais da cidade de Lisboa, que
registaram problemas similares). A participação eleitoral no Lumiar, no total
da Freguesia, cifrou-se nos 69,44%, cerca de 14 pontos acima do resultado
nacional da participação eleitoral. No conjunto da Escola Prof. Lindley Cintra
o resultado da afluência foi nessa mesma linha, cifrando-se nos 68,55%. No
entanto, nalgumas das mesas que sentiram maior dificuldade de gestão do
afluxo essa taxa foi ainda mais alta, ultrapassando os 75% de participação.
Na Escola Lindley Cintra registou-se, pois, a presença de 13.474 eleitores
que exerceram o seu direito de voto.
b) No entanto, comparativamente com o ato eleitoral anterior para o
Parlamento Europeu (quando ainda todos os eleitores se encontravam
concentrados num único local de voto e apesar da mais elevada taxa de
abstenção então verificada), votaram 16.124 eleitores. Ou seja, ainda que a
participação eleitoral tenha aumentado muito significativamente neste ato
eleitoral para a Assembleia da República, votaram naquele preciso
estabelecimento de ensino menos 2.650 eleitores do que em 2014, mercê
da descentralização dos locais de voto.
c) O problema principal na gestão da afluência deveu-se, segundo apurámos
no próprio momento da votação, à afluência concentrada e atípica dos
eleitores da parte da manhã, o que gerou longas filas, dificultou a leitura
das indicações das seções de voto (tapadas pelas filas que se iam formando)
e pressionou o funcionamento das mesas. A afluência normal até ao
período de almoço regista-se normalmente na casa dos 12%, sendo que foi
superado o valor de 24% no ato eleitoral então realizado segundo uma
verificação informal feita pelos serviços. Noutros pontos da cidade de
Lisboa registaram-se movimentos similares e idêntica formulação de
reclamações devido à demora e filas registadas. Algumas dificuldades de
processamento da algumas mesas de voto contribuiu para o avolumar do
problema nalgumas secções de voto (1 a 5 e 10, em particular).

69

d) Pensamos que dois fatores terão contribuído para este desfecho. Em
primeiro lugar, a instabilidade meteorológica da noite anterior e a previsão
de mau tempo para o próprio dia 4 de outubro terão impelido os eleitores a
deslocar-se às urnas quando sentiram que o tempo oferecia melhores
condições e antes que estas se pudesse degradar. Por outro lado, a
realização de eventos desportivos ao final da tarde (ao contrário da praxe
de não marcação de jogos oficiais para dias de eleições) terá motivado
alguns eleitores a antecipar a hora normal de votação.
e) Por outro lado, como optámos por mais salas do rés-do-chão para facilitar o
acesso das pessoas com mobilidade reduzida às assembleias de voto,
aumentou o volume de pessoas nos corredores de acesso nesse piso. Face
ao pico de afluência, o espaço foi claramente pequeno demais da parte da
manhã para dar resposta ao problema e obrigou a medidas de minimização
e orientação das filas realizadas no próprio dia. O problema foi sendo
superado ao longo da manhã através da separação de corredores de acesso
aos locais de voto, da presença de pessoal de apoio e encaminhamento e da
prestação de esclarecimentos aos eleitores quanto ao número de eleitor
antes de chegarem à mesa, de forma a evitar congestionamento
desnecessário (apesar da campanha de informação prévia, alguns eleitores
que passaram para os locais de voto de Telheiras e do Alto do Lumiar
deslocaram-se ao local habitual e foi necessário dar mais apoio do que o
usual).

Medidas de solução dos problemas identificados
11. É fundamental assegurar que existem condições de conforto para a realização do
ato eleitoral no cenário ideal em que todos os eleitores inscritos comparecem para
exercer o seu direito de voto. No entanto, e assim se tem procedido ao longo dos
últimos anos, os comportamentos em termos de afluência (quantitativa e horária)
servem de baliza e orientador para a organização dos procedimentos. Infelizmente,
fomos surpreendidos com uma forma de afluência não usual, que provocou
constrangimentos à forma como o procedimento estava organizado e
precisamente na Escola onde se deveriam dirigir cerca de menos 18 mil eleitores
do que é o habitual.
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12. Com vista a acomodar uma afluência concentrada de manhã em futuros atos
eleitorais (a começar já pelas eleições para a Presidência da República do próximo
mês de janeiro), assegurando as necessidades de espaço para a sua deslocação
com conforto e acesso célere às mesas de voto, sugere-se a adoção de diversas
soluções corretivas:


Recurso adicional a salas do primeiro piso, uma vez que o edifício dispõe
de elevador, o que assegura, de forma adequada, a questão das
acessibilidades (ainda que não corresponda integralmente ao pedido de
só serem usadas salas do rés-do-chão);



Reforço da sinalética, de forma a evitar que seja tapada e de difícil
leitura no caso de formação de filas;



Distribuição de pessoal adicional de apoio no caso de formação de filas;



Realização de sessões de preparação com os membros das mesas, de
forma a evitar a lentidão dos procedimentos provocada por
desconhecimento da lei ou da prática do funcionamento das mesas de
voto;



Alteração do número de eleitores por secção naquelas em que se
verificou uma afluência muito superior aos valores referência (nenhuma
ultrapassava o valor de 1057, mas será ponderar a sua alocação para ter
em conta o tipo de afluência registada).
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ANEXO II
QUADRO DE TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS (10.12.2015)
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

Técnico Superior

Técnico Superior

Assistente Op.

Assistente Op.

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

Cultura

Técnico Superior

Técnico Superior

Cultura

PATROCÍNIA CORREIA VIEIRA

Assistente Op.

Assistente Op.

Educação

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

Assistente Op.
Assistente Op.

Assistente Op.
Assistente Op.

Educação
Educação

Sede / Centro
Doc.
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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Licença
sem venc.

Inter
Carreiras

Inter
Carreiras

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

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

DEOLINDA MARIA AIRES
TEIXEIRA
EMÍLIA CARVALHO PROENCA

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

FERNANDO MOREIRA LEITÃO

Assistente Op.

Assistente Op.

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

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

JOAQUIM SOARES MENEZES

Assistente Op.

Assistente Op.

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

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

LUÍS MIGUEL MARQUES
LEITÃO
MANUEL JOAQUIM
RODRIGUES
MANUEL SOARES MENESES

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

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

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

Assistente Op.

PAULO JORGE GONÇALVES
DE MATOS

Assistente Op.

Assistente Op.

LUÍS FERNANDO DA SILVA
JORGE
LUÍS FILIPE SANTOS AMARAL

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

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

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

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

TIAGO JORGE CARVALHO
GONÇALVES
SÓNIA MARIA ANTUNES SILVA
SANDRA CRISTINA DA SILVA
FONSECA SANTOS
SÓNIA CRISTINA DE SOUSA
BRÁS
JOÃO CORREIA

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.

ROSA MARIA DUARTE
PACHECO

Assistente Op.

Assistente Op.

Posto
Limpeza
Educação

Posto
Limpeza
JI 34

Inter
Carreiras
Inter
Carreiras

Inter
Categorias

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

Inter
Categorias
Inter
Categorias
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ANEXO III
QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A 10.12.2015
NOME

1 Cecília Tavares
2 Maria F. Souto

3 Maria C. Fernandes

FUNÇÕES

Telheiras

Jardins-de-infância

Educação

Alto da Faia

Jardins-de-infância

6 Maria M. Aveleira

Jardins-de-infância

8 Vânia Silva

Jardins-de-infância

7 Bruna Silva

9 Sílvia Ribeiro

10 Liliana Silva

11 Fernanda Santos
12 Ana Isabel Félix

13 Maria Céu Lopes

14 Ana Cristina Castelo
Suzette do Carmo
15 Francisco Alberto

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

16 Paula Alves

CAFormação (Monitora)

18 Igor Pereira

CAFormação (Monitor)

20 Rui Vasconcelos

Música

17 João Rosa

19 Rafael Barreto

CAFormação (Monitor)

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

26 Lurdes Laranjeira
27 Edgar Cabral

28 Milena Guerreiro
29 Eugénia Almeida

C.A. Família (Monitor)

C.A.Família (Monitora)

30 João Taborda

C.A.Família (Monitora)
C.A. Família
(Coordenador)

32 Sónia Francisco

C.A.Família (Monitora)

31 Anabela Bessa
33 Soraia Cunha
34 Inês Parreira

35 Ana Delgado

750 Transferência CML

São Vicente

750 Transferência CML

P. Rocha Melo
Telheiras

750 Transferência CML

2014
2014

2014

Nuno C. Ferreira

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

2014

Lumiar

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Telheiras

P. Rocha e Melo
Lumiar

Telheiras

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

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

750 Cumprimento do rácio para NEE

São Vicente

750 Cumprimento do rácio para NEE

CAFormação

800 Reforço oferta e horário CAFormação

CAFormação

555 Já em funções

CAFormação

375 Já em funções

2014
2014
2014

2014
2014
2015

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

Educação

São Vicente

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação
Educação

São Vicente
São Vicente
São Vicente
São Vicente

São Vicente
São Vicente

Quinta Frades

Quinta Frades

C.A.Família (Monitora)

Educação

Quinta Frades

Educação

Quinta Frades

Educação

Todos CAFs

Sede JFL e BMOR
Mercado Lumiar

Educação

36 Joana Antunes

Ass. Cultura e Com.

38 Carlitos Necue

Limpeza Mercado

Mercado

Maestro UTIL

2014

750 Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Educação

Ass. Educação

2014

São Vicente

Cultura

37 Fernando Cardoso

P. Rocha Melo

C.A.Família (Monitora)

Psicóloga

750 Transferência CML

Educação

23 Ana Filipa Silva

C.A. Família (Monitora)

2014

2014

CAFormação

C.A. Família (Monitora)

25 Joana Mateus

750 Transferência CML

750 Transferência CML

Educação

Educação

C.A. Família (Monitora)

2014

CAFormação

Dança

24 Inês Monteiro

750 Transferência CML

Educação

Educação

21 Nuno Varela

C.A. Família (Monitora)

Lumiar

Fundamento / Observações

CAFormação

Educação

C.A. Família (Monitor)

Telheiras

Valor

Educação

Dança

22 Admir Carvalho

Serviço

Educação

Jardins-de-infância

4 Rosa Benedito

5 Ana Isabel Martins

ÁREA

Jardins-de-infância

Cultura

Sede JFL

UTIL

800 Reforço oferta e horário CAFormação

2014

800 Reforço oferta e horário CAFormação

2014

2014

375 Já em funções

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2015

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2015

800 Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2015

1200 Reforço oferta e horário CAFamília

2014

800 Reforço oferta e horário CAFamília

2015

800 Reforço oferta e horário CAFamília

2015

800 Reforço oferta e horário CAFamília

1200 Novo serviço da JFL
Necessidade após alargamento competências
1200 educação

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

750 Necessidade após assunção gestão Mercado

75

2015

2015

2014

2014

2015

39 João Albuquerque

Ass. Políticas Públicas

41 Filipe Bacelar

Serviços jurídicos

Sup. Governação

43 Alexandre Curado

Acomp. Passeios

Desenv. Social

45 Pedro Cardoso

Porta-a-porta

40 Manuel Gomes
42 Bruno Pereira
44 Ana Jorge

46 Paulo Silva

47 Paulo Mendes

48 Augusto Cresol

Contabilidade

Informática
Lavadouro

Porta-a-porta

Assessoria Desporto

Desenv. Social
Desenv. Social
Desporto

Todos serviços
Exterior

Lavadouro
Exterior
Exterior

Sede JFL e
exterior

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
700 Novo serviço transferido da CML

2014

2013
2014

2014
2015

800 Já em funções

750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2015

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana

Posto limpeza

750 Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2015

Limp. Higiene Urbana

54 Catarina Lourenço

Desenv. Social

Sede JFL

2014

Limp. Higiene Urbana

51 Hélder Trovoada
53 Ana Leite

Sup. Governação

Sede JFL

1980 Necessidades novas compet.: planific., fundos UE, OP;
Necessidade decorrente de aumento receita e
500 despesa

Posto limpeza

Limp. Higiene Urbana

52 Nuno Gomes

Sup. Governação

Sede JFL

Higiene Urbana

49 Ana Paula Cresol

50 Fernando Pereira

Sup. Governação

Licenc. e esp. público
Programação 750 ano/
Galeria/ Financ. Projetos
Contratação pública e
apoio jurídico

Higiene Urbana
Higiene Urbana
Licenciamento
Cultura

Sup. Governação

Posto limpeza
Posto limpeza

Sede JFL e
exterior
Sede JFL e nova
Sede

Sede JFL

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
Necessidades novo volume contratação pública e
novas competências contraordenações (revisão da Lei
1200 56/2012)

76

2015
2015

2015
2015

2015

