Informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia do Lumiar à Assembleia de Freguesia
(1.º Trimestre de 2016)

Reunião de 28 de abril de 2016

Salão Nobre da Sede da Freguesia do Lumiar
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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, a Junta de Freguesia reuniu nas seguintes datas:

















5 de janeiro
12 de janeiro
19 de janeiro (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
26 de janeiro
2 de fevereiro
10 de fevereiro
16 de fevereiro (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
23 de fevereiro
1 de março
10 de março
15 de março (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)
22 de março
29 de março
5 de abril
12 de abril
19 de abril (Reunião pública, realizada na sede da Junta de Freguesia)

Órgãos auxiliares

O Grupo da Toxicodependência da Comissão Social da Freguesia reuniu a 14 de
janeiro, 18 de fevereiro e 17 de março, no Centro Social da Musgueira.
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Reuniões de trabalho e representações externas

UIT Norte
Lisbon Week
Vereadora Catarina Albergaria
Inválidos do Comércio
Agrupamento Escolas Lindley Cintra
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Instituto do Cinema e do Audiovisual e EMEL
EGEAC
Associação Viver Telheiras
ISEC
Gabinete do Vice-Presidente da CML
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Tomada de posse da ANJAP (na sede da JFL)
Agrobio
Vereadora Paula Marques
Equipa do Projeto “Uma Praça em cada bairro”
Vereador João Afonso
Comerciantes do Mercado do Lumiar
Museu do Oriente – evento da Comunidade Hindu
Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas
Associação Memoshoa
Academia Musical 1.º de Junho de 1893
EMEL (Responsabilidade social)
Agrupamento de Escuteiros de Telheiras
Equipa do Projeto da Quinta de Alvalade
Paróquia do Lumiar
EMEL (Presidente)
Casa do Minho
Escuteiros de Telheiras / APCL
Tomada de posse da direção da ADFA
Academia Portuguesa da História
Academia Portuguesa do Cinema
Comissão Instaladora da Associação EPAM
Jantar Conferência dos Leões de Portugal
Embaixador do Paraguai
Leões de Portugal
Associação Viver Telheiras
Instituto do Cinema e do Audiovisual
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha
Unidade Intervenção Territorial - Norte
Escola de Dança Ana Köhler
Comunidade Hindu de Portugal
Lisbon Week
Grupo da Proteção Civil de Telheiras

6 de janeiro
8 de janeiro
8 de janeiro
8 de janeiro
13 de janeiro
13 de janeiro
15 de janeiro
15 de janeiro
27 de janeiro
28 de janeiro
29 de janeiro
29 de janeiro
30 de janeiro
1 de fevereiro
2 de fevereiro
4 de fevereiro
5 de fevereiro
5 de fevereiro
7 de fevereiro
8 de fevereiro
8 de fevereiro
8 de fevereiro
11 de fevereiro
12 de fevereiro
15 de fevereiro
16 de fevereiro
17 de fevereiro
18 de fevereiro
22 de fevereiro
24 de fevereiro
25 de fevereiro
26 de fevereiro
26 de fevereiro
29 de fevereiro
1 de março
1 de março
1 de março
2 de março
2 de março
3 de março
3 de março
4 de março
4 de março
7 de março
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Jantar Associação Portuguesa das Mulheres Juristas
SGAL
Encontro da Casa do Minho
Vereador Carlos Castro
Centro Cultural de Telheiras
Vereadora Catarina Albergaria
Agrupamento de Escolas Lindley Cintra (Dia do Agrupamento)
Comandante da 3.ª Divisão da PSP
Promotor do projeto Little free Library
Associação Viver Telheiras
Holi – Celebração na Comunidade Hindu
Grupo “Os Metralhas”
Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Cerimónia despedida Embaixador da índia
Táxis do Lumiar
Aniversário Inválidos do Comércio
Associações de Pais do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Academia Portuguesa da História
Evento Erasmus + no Real Colégio de Portugal
Escola de Saúde Ribeiro Sanches
Equipa do Projeto “Uma Praça em cada bairro”
Vereador José Sá Fernandes

8 de março
11 de março
13 de março
16 de março
17 de março
17 de março
18 de março
18 de março
18 de março
23 de março
26 de março
28 de março
1 de abril
6 de abril
12 de abril
12 de abril
13 de abril
14 de abril
17 de abril
18 de abril
20 de abril
20 de abril

Representações comunitárias

Grupo Comunitário da Alta de Lisboa







9 de dezembro – Grupo de Segurança do GCAL na ARAL
17 de dezembro – Biblioteca Maria Keil
21 de janeiro– Associação de Moradores do Bairro das Calvanas
19 de fevereiro – AVAAL
17 de março – Centro de Apoio Infantil da SCML;
21 de abril (previsto) – APCL

Tendo a JFL passado a integrar o grupo de coordenação do Grupo Comunitário da Alta
de Lisboa, este órgão reuniu no dia 14 de dezembro na sede da Junta de Freguesia.
Parceria Local de Telheiras

Foi igualmente assegurada presença nas várias reuniões da Parceria Local de Telheiras,
realizadas nas seguintes datas no Centro Comunitário de Telheiras:
•

10 de dezembro – reunião plenária
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 de janeiro – Grupo do Voluntariado
28 de janeiro – Grupo da formalização da parceria

3 de fevereiro – reunião plenária

10 de fevereiro – Grupo da formalização da parceria
15 de fevereiro – Grupo da formalização da parceria
17 de fevereiro – Grupo da formalização da parceria
25 de fevereiro – Grupo da formalização da parceria – World Café
8 de março – Grupo da formalização da parceria
9 de março – Festival de Telheiras
30 de março – Festival de Telheiras
18 de abril – Grupo da formalização da parceria
19 de abril - Grupo da formalização da parceria
20 de abril (prevista) – Festival de Telheiras

Representação e relações institucionais

Assembleia Municipal de Lisboa

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















12 de janeiro
26 de janeiro
1 de fevereiro (Debate temático sobre 2.ª Circular)
2 de fevereiro
10 de fevereiro
16 de fevereiro
23 de fevereiro
1 de março
8 de março
15 de março
29 de março
31 de março (Debate temático sobre Monsanto)
5 de abril
19 de abril

Por motivo de força maior, o Presidente ausentou-se nas reuniões dos dias 10 de
fevereiro e 31 de março sem possibilidade de operar a substituição, tendo a falta sido
justificada pela mesa da Assembleia Municipal de Lisboa.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
1.º trimestre de 2016, tendo sido prosseguido o processo de limagem dos vários
aspetos relativos à transferência das competências de licenciamento para as
Freguesias, que 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 a
prossecução e questões relativas ao levantamento de matérias relativas à gestão de
contadores de água em vários jardins e espaços verdes, transferência de obrigações
relativas às novas instalações da Freguesia e acertos nalgumas escolas do 1.º ciclo.
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. Aguarda-se, nesta fase, a
atualização dos contratos enquadráveis nas plataformas de compras públicas do
Estado e da Área Metropolitana para prosseguir com a tarefa.
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, tendo sido autorizada uma mobilidade de
uma trabalhadora do mapa de pessoal do município de Vila Franca de Xira, a
concretizar a partir de maio. As novas competências em matéria contraordenacional e
de fiscalização exigirão igualmente novo esforço de adequação dos recursos humanos.
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Novas instalações

No período em análise na presente informação procedeu-se à inauguração formal da
nova sede da Freguesia do Lumiar, no dia do 750.º Aniversário da Freguesia, a 2 de
abril. Ficaram concluídas as obras de adaptação do espaço ainda pendentes para esta
finalidade, das quais se destacam:



Galeria de Exposições Temporárias Liminare;
Salão Nobre.

Nos próximos meses, cumprirá ainda assegurar a conclusão das obras para adequação
da instalação do arquivo da Freguesia no piso superior do palacete, bem como para
dotar o Centro de Documentação de um local de atendimento. Foi igualmente
desencadeado processo de levantamento das necessidades de recuperação gradual do
edifício anexo nas traseiras da nova sede, em cooperação com o Município.
Futuras instalações

Está identificado o espaço a ceder pelo município para a instalação de um polo da
Freguesia em Telheiras, que assegurará um local de atendimento descentralizado, uma
zona multiusos (conferências, exposições, sala de ensaios complementar ao Auditório
da BMOR) e um local de suporte à Parceria Local de Telheiras e suas associações
integrantes, correspondendo ao espaço da Quinta de São Vicente onde tem vindo a
funcionar um estabelecimento de restauração. Está em curso o levantamento das
obras de adaptação necessárias à transformação do espaço.
Foram já transferidas pela CML, após assinatura de acordo de comodato, dois espaços
no Alto do Lumiar para realização de dois projetos comunitários:
 Loja na Alameda da Música para sedear projeto Jardinarte, de formação e
manutenção de espaços verdes;
 Loja na Rua Maria Albertina, ao Bairro da Cruz Vermelha, para sedear os
mediadores comunitários e criar espaço de realização de atividades pelas
entidades locais.
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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 já foi desencadeada.

A listagem completa de recursos humanos encontra-se em anexo à presente
informação escrita, atualizada a 19 de abril de 2015. Com a abertura dos
procedimentos de admissão de pessoal em análise na Assembleia de Freguesia,
estima-se ser possível uma redução em cerca de 25 prestadores, uma vez concluída a
admissão de pessoal.
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 conclusão o desenho de um plano
de formação permanente para as várias valências e necessidades da autarquia, a
discutir com os sindicatos e que será apresentado em próxima reunião da Assembleia
de Freguesia, não tendo sido possível apresentá-lo a tempo da presente reunião. 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.
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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 de
contabilidade e tesouraria e 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.

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).

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. A versão final é apresentada na presente reunião da Assembleia para
aprovação, com alterações resultantes da discussão pública.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados 97 atendimentos sociais e 12 visitas domiciliárias.
Estágios

Foram promovidos 2 estágios curriculares de 2º ano do Curso de Serviço Social da
Universidade Lusófona e 1 estágio curricular da Escola Profissional da NOVOTECNA, na
área da Eletrónica, Automação e Comando, (Cursos de Aprendizagem de nível IV).
Serviço Comunitário

Teve lugar a integração de 3 prestadores de serviço comunitário, por solicitação da
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
Banco Alimentar contra a Fome

No âmbito dos acordos estabelecidos com Banco Alimentar Contra a Fome, a JFL
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. A seleção dos
beneficiários 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 22 sacos.
Projeto Amigo Cáritas

Na sequência de protocolo celebrado com a Junta de Freguesia para instalação de pontos de
recolha, o balanço do final do 1º trimestre de 2016, apurou a recolha de 18460 kg de roupa
nos contentores colocados na freguesia.
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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 40 atendimentos (tendo sido
realizadas 44 marcações).
Com vista ao reforço do apoio jurídico à população carenciada, identificada após o
atendimento jurídico, a Junta de Freguesia celebrou protocolo de colaboração com o
Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados para a criação de Gabinete de
Consulta Jurídica no âmbito territorial da Freguesia, permitindo o reencaminhamento
para uma resposta de proximidade.
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. Está em equação a
mudança de alguns circuitos de forma a servir a nova sede da Junta de Freguesia, bem
como de alargamento a outros territórios carecidos de boas acessibilidades a
transportes públicos na ligação ao Centro do Lumiar.
ROTA 1
Alto do Lumiar – Bº Cruz Vermelha
1. Mercado do Lumiar
2. Largo República da Turquia
3. Estrada da Torre
4. Av. Carlos Paredes
5. R. Pedro Queirós Pereira
6. R. Mª José da Guia
7. R. Maria Margarida
8. R. Maria do Carmo Torres
9. R. Maria Alice

ROTA 2
Paço do Lumiar – Quinta do Olival
1. Mercado do Lumiar
2. Largo República da Turquia
3. Largo São João Baptista
4. Estrada do Paço do Lumiar
5. Rua Fernando Melo Moser
6. Largo P.e Augusto Gomes Pinheiro
7. Azinhaga da Fonte Velha
8. 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, no edifício sede da Freguesia do Lumiar. Este é um serviço
de apoio à população desempregada a auferir subsídio de desemprego, com
obrigatoriedade de apresentação quinzenal, num universo de cerca de 900 pessoas
mensalmente.
Eventos e atividades realizados

06/01/2016: CANTAR DAS JANEIRAS, pelo Coro da UTIL e do Centro de Dia do Centro
Social da Musgueira, na Junta de Freguesia do Lumiar
04/02/2016: BAILE DE CARNAVAL, promovido em parceria com todas as instituições de
idosos da freguesia, envolvendo cerca de 250 idosos no Lar Militar da Cruz Vermelha;

10/02/2016: DESFILE DE CARNAVAL INTERGERACIONAL, envolvendo crianças, jovens e
idosos do Centro de Convívio do Paço do Lumiar, Centro de Artes e Formação e CAF da
Quinta dos Frades;
13/02/2016: CELEBRAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS NO MERCADO DO LUMIAR;
15/02/2016: DONATIVO DE BENS ALIMENTARES, ASS. RECOLHA SOLIDÁRIA

16/02/2016: ACOMPANHAMENTO DE FILMAGENS PARA JORNAL DA UMA/SIC SOBRE
OS MEDIADORES COMUNITÁRIOS DO PROJETO ALTAMENTE;
09/03/2016 e 23/03/2016: CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS NO CCPL;

15/03/2016: CHÁ DO CHAPELEIRO MALUCO, atividade de apresentação do projeto de
teatro comunitário, visitas encenadas ao Palacete das Conchas, com cerca de 40
voluntários;
Passeios e visitas

30/01/2016: PASSEIO SENIOR A ALCOBAÇA, S. MARTINHO DO PORTO E NAZARÉ;

12/02/2016: WORKSHOP DE DANÇAS DE SALÃO NOS ALUNOS DE APOLO, PROGRAMA
À TARDE NA CIDADE;
27/02/2016: PASSEIO SENIOR A REGUENGOS DE MONSARAZ;
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05/03/2016: PASSEIO SENIOR XXV FESTA DO QUEIJO SERRA DA ESTRELA E OUTROS
PRODUTOS LOCAIS DE QUALIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL;
18 a 20/03/2016: PASSEIO SENIOR, FIM DE SEMANA EM GUIMARÃES;

20/03/2016: BAPTISMO DE VOO LISBOA – PORTO, atividade intergeracional, com 15
idosos e 40 crianças e jovens. Incluiu visita guiada à cidade do Porto;

30/03/2016: VISITA À ESCOLA DE CALCETEIROS DA CML NO ÂMBITO DO PROGRAMA À
TARDE NA CIDADE;
Programa BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária):

Está em execução o Projeto Ainda Mais Perto, relativo à Quinta do Olival, tendo sido
realizadas as seguintes atividades de coordenação:




06/01/2016: REUNIÃO COM O CLUBE DE TÉNIS DO PAÇO DO LUMIAR, no
âmbito da Escolinha de Ténis Os Azeitonas Bip-Zip Altamente, na Junta de
Freguesia do Lumiar;
05/02/2016: SUBMISSÃO DO 1º RELATÓRIO INTERCALAR DO PROJETO
24/02/2016: VISITA TÉCNICA DA CML AO BIP-ZIP AINDA + PERTO;

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.
No dia 19 de fevereiro de 2016, realizou-se Sessão de Esclarecimento sobre a
atualização da Carta BIP/ZIP, nos Paços do Concelho.
Projeto ALTAMENTE

Apesar de não ter financiamento municipal para a continuidade do projeto Altamente,
a Junta de Freguesia manteve 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. Foi já identificado e transferido através de contrato de
comodato um espaço na Rua Maria Albertina para alojamento da mediação
comunitária e dinamização de atividades locais. Neste quadro realizou-se reunião de
parceiros a 25 de fevereiro no Centro Social da Musgueira.
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Projeto JARDINARTE

A Junta de Freguesia apresentara-se ainda como parceira no projeto, em 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 está a ser
reequacionada quanto a financiamento e implementação autónoma. Foi identificado e
transferido para a JFL através de contrato de comodato pela CML um espaço para
sedear o projeto, na Alameda da Música.
Projeto de Teatro Comunitário

Com vista a implementar um projeto de teatro comunitário nas Comemorações dos
750 anos da Freguesia, foram desencadeadas diversas diligências de preparação de
visitas encenadas ao Palacete das Conchas, nova sede da Freguesia:





22/01/2016: REUNIÃO EXPLORATÓRIA COM PROF. ANDRADE LEMOS, pesquisa
histórica no âmbito das visitas encenadas ao Palacete das Conchas;
25/01/2016: REUNIÃO COM JOANA GRUPO DE TEATRO, no âmbito das visitas
encenadas ao Palacete das Conchas;
26/02/2016: VISITA TÉCNICA AOS INVÁLIDOS DO COMÉRCIO, no âmbito das
visitas encenadas ao Palacete das Conchas;
07/03/2016: REUNIÃO COM DRA. ROSA TRINDADE E DRA ANA AREZ, pesquisa
histórica para enquadramento das visitas ao Palacete das Conchas;

Participação em reuniões e grupos de trabalho








11/01/2016 E 29/02/2016: REUNIÕES DE TRABALHO DA PERFORMANCE
CANÇÃO DE LISBOA, entre valências da JFL;
14/01/2016, 18/02/2016 e 17/03/2016: REUNIÕES DO GRUPO DA
TOXICODEPENDÊNCIA, no Centro Social da Musgueira;
21/01/2016, 19/02/2016 e 17/03/2016: FORÚNS DO GRUPO COMUNITÁRIO DA
ALTA DE LISBOA, na Ass. Moradores do Bairro das Calvanas, no CLIP e no CAI da
SCML respetivamente;
19/02/2016: REUNIÃO COM APCL sobre o projeto Geração SOMA e da CiM –
Companhia de Dança;
12/02/2016: REUNIÃO COM SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE SAÚDE;
23/02/2016: REUNIÃO COM A ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL, para
articulação em atividades de parceria;
10/03/2016: REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A
INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES DE LISBOA 2015-2017 (PMIIL), na CML;
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Centro de Acolhimento Temporário de Refugiados de Lisboa

No dia 22 de fevereiro teve lugar a inauguração do Centro de Acolhimento Temporário
de Refugiados de Lisboa, na Quinta das Camélias, em espaço cedido pela Associação
dos Deficientes das Forças Armadas e recuperado pela CML e pela JFL (que procedeu a
intervenções no valor de € 14.764,79 na recuperação de acessos, jardins e pintura de
muro exterior). Neste espaço, gerido pela CML em colaboração com o Conselho
Português de Refugiados e com o Serviço Jesuíta a Refugiados e parceria com a JFL,
assegura-se o acolhimento temporário para refugiados após a sua chegada a Lisboa e
até à sua relocalização em residência definitiva.

Entre 7 e 10 de março, técnicos da JFL frequentaram Curso Breve sobre Direito dos
Refugiados que decorreu na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa,
com vista a reforçar competências na matéria, e tem sido dado apoio a iniciativas de
voluntariado e recolha de elementos para o funcionamento do Centro.

HABITAÇÃO


Prosseguiram 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.



Foram realizados diversos atendimentos urgentes pela Técnica de apoio social
e pelo Presidente no âmbito de processos habitacionais referente a ocupações
irregulares de fogos camarários.
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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 2015/2016 do projeto de intercâmbio com alunos voluntários
do Colégio São João de Brito, os quais colaboram semanalmente nas atividades
do CCPL.

•

Participação nas atividades temáticas do período em análise (Carnaval, Dia
Namorados, Páscoa).

projeto

“Pipocas

no

Ecrã”

com o

visionamento de
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UTIL - Universidade da Terceira Idade do Lumiar
Coordenação e organização

Ao longo do semestre foram aceites inscrições de novos alunos, contando a UTIL
atualmente com um Universo de 296 alunos.

A Coordenação tem apostado num trabalho de proximidade, estando sempre em
contacto permanente com os alunos, ouvindo as suas necessidades e articulando com
os mesmos a melhor forma de as contornar. Neste momento está a ser organizado o
próximo ano letivo, tendo em atenção a disponibilidade dos novos espaços disponíveis
para o efeito. No dia 18 de março realizou-se uma reunião com a Coordenação e os
Professores voluntários da UTIL, com o intuito de fazer um balanço do primeiro
semestre de aula e definir linhas orientadoras para o próximo ano letivo.
Ficou traçado o destino final da viagem de finalistas, que será à Holanda no período de
5 a 10 de maio e procedeu-se à fase de inscrição dos alunos que serão acompanhados
pela coordenadora Luísa Jorge.
Paralelamente, mantém-se a atualização permanente da página do Facebook, do apoio
aos Professores, nomeadamente na elaboração de fotocópias e nas informações para
os alunos, e nas respostas a todos os e-mails remetidos.
Oferta formativa

O quadro essencial da oferta formativa da UTIL manteve-se na passagem ao segundo
semestre do novo ano letivo. Foram acrescentadas duas novas disciplinas:
Biodiversidade, Conservação e Ambiente e Internet para Principiantes. O quadro atual,
é, pois, o seguinte:
Línguas
1. Inglês Nivel I
2. Inglês Nivel II
3. Inglês Avançado
4. Inglês de conversação
5. Francês Nível I
6. Francês Nível II
7. Espanhol – Nível I
8. Espanhol – Nível II
9. Alemão Nível I
10. Alemão Nível II
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Informática e Ciências Exatas
11. Excel & Powerpoint – Nível I
12. Excel & Powerpoint – Nível II
13. Word
14. Internet
15. Internet avançada
16. Internet para principiantes
17. Facebook & Blogspot
18. Matemática – Nível I
19. Matemática – Nível II
Saúde e bem-estar
20. Psicologia
21. Gerontologia e Desenvolvimento Pessoal
22. Biodiversidade, Conservação e Ambiente
Ciências Sociais
23. A Economia Portuguesa
24. A Sociedade – Sinais dos Tempos
25. Temas Económicos
26. Filosofia

História e Cultura
27. Oriente: Quadros Históricos e Culturais
28. Lisboa Simbólica e sua História
29. História, Cultura Geral e Cinema
30. História da Música
31. História do Brasil
32. História das Civilizações Pré-Clássicas
33. História Constitucional Portuguesa

Direito
34. Direito
35. História das Instituições Políticas e Constitucionais
Desporto e Atividade Física
36. Chi Kung Terapêutico
37. Ginástica
38. Yoga
Jogos
39. Bridge
40. Xadrez
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Criatividade, artes e ofícios
41. Pintura
42. Bordados Tradicionais
43. Costura
44. Mãos pela Arte
45. Coro
Atividades
Janeiro




Participação do Coro da UTIL no Cantar das Janeiras
Visita ao Palácio da Cidadela: Exposição “O presépio”
Visita ao Museu Berardo: Exposição “Arte de cordel: Curiosidades para além da
arte”.

Fevereiro





Março






Abril




Visita ao Museu da Igreja de São Roque
Visita ao Pavilhão do Conhecimento: Exposições “Viral” e “Espinafres de
Desporto”.
Convívio de carnaval, com o visionamento de um filme elaborado pela
Coordenação, intitulado “Outros Carnavais”
Workshop da DECO “ O Mundo da Internet”.
Visita ao Museu da Misericórdia
Visita ao Museu Nacional de Arte Antiga: Exposição “Coleção Masaveu”.
Workshop da DECO “Saber de cor... os direitos do consumidor”.
Workshop “A UTIL anuncia a Primavera – Workshop de flores doces”, destinado
a Avós e Netos.
Comemoração do Dia Internacional da Mulher na UTIL, no dia 8 de março
(lembrança para alunas e professoras) e recolha de mensagens que foram
posteriormente compiladas e transformadas num quadro decorativo.
Serviço de apoio à população referente à entrega da declaração de IRS
referente ao ano de 2015.
Participação do Coro da UTIL no 750.º Aniversário da Freguesia
Visita à Casa de Histórias de Paula Rego: Exposição “Caçadora Furtiva”.
20






3 sessões de esclarecimento sobre o IRS, com o Professor de Economia
Portuguesa da UTIL Marino Gomes.
Ação participativa “Vamos (re)criar o nosso pátio”, com o intuito de envolver os
alunos na requalificação das mesas e cadeiras do pátio.
No dia 23 de abril, no âmbito das comemorações do 25 de abril será exibido um
Documentário intitulado “25 de abril recorda-o não só em dias de festa”.
Serviço de apoio à população referente à entrega da declaração de IRS
referente ao ano de 2015.

Estão programadas até final do ano as seguintes visitas e atividades: Teatro Politeama
(Peça “República das Bananas”), Elétrico Turístico de Sintra – Praia das Maçãs, Aldeia
Museu José Franco e Quinta da Regaleira.

Novas instalações

Concluída a mudança da sede da Junta de Freguesia para as novas instalações, no
último trimestre de 2015, arrancou a concretização da 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 (obra adjudicada, com início previsto em maio);
Adaptação de nova sala para o Ciberespaço (levantamento já realizado pelos
técnicos de informática)
Adaptação do espaço de forma a acolher 3 salas de aula, para além do salão
nobre (derrube de paredes já iniciado em abril);
Criação de uma zona de estadia e convívio;
Adaptação da cozinha para sala de atividades letivas (culinária e outras)

A execução da obra está estimada em cerca de 3 meses, ficando concluída, de acordo
com esta previsão, no mês de julho, permitindo acomodar as mudanças durante o mês
de agosto, para arranque do novo ano letivo já nas novas instalações.
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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 em 2015, a passagem ao ano de 2016 permitiu um reforço substancial de
procedimentos de resposta e registo de ocorrências, 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 período de inverno e evitar riscos de cheias
em dias de maior intensidade de chuva nos locais críticos. No inverno de
2015/2016 a operação foi bem-sucedida, com a eliminação de problemas nos
tradicionais locais críticos;



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. Muitas das zonas referenciadas em 2015 foram regularizadas e
integradas e novo esforço está em curso em 2016, que se poderá otimizar com
a conclusão dos procedimentos de recrutamento de pessoal.
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Avaliação e certificação 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. Tendo decorrido no dia 1 de dezembro de 2015 a auditoria
interna, que permitiu ultrapassar a última fase antes de se proceder à certificação por
entidade externa, foram realizadas obras de correção de necessidade detetadas na
avaliação interna, nomeadamente de acerto de alguns locais adicionais de
armazenamento, foi executado o novo mapa de procedimentos internos de circuitos
de reclamações e pedidos de residentes, foram feitos pequenos ajustes na execução
dos novos cantões dos circuitos do território e introduzidos novos procedimentos de
gestão da frota e equipamentos do posto.
Assim, em abril de 2016 foi possível assegurar a conclusão do processo e pela
obtenção de certificação de qualidade de acordo com a norma ISO 9000. As duas
fases da auditoria externa realizaram-se em 29 de março e 5 e 6 de abril,
respetivamente, não tendo sido registada qualquer não conformidade.
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.
Foram realizadas aquisições adicionais de material, a saber:





4 roçadoras, no valor de 2.243,95€
1 máquina de deservagem de passeios, no valor de 1.635,90€
1 mala de ferramentas, no valor de 282,90€
1 compressor, no valor de 184,50€
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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 final
da primavera 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 III) à presente informação
escrita, identificando valores por semana e mês, bem como o tratamento estatístico
global.
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Gestão de espaços verdes







ESPAÇOS VERDES

Encontra-se concluído o processo do Protocolo de manutenção dos Jardins da
Praça Central de Telheiras, tendo sido iniciada a recuperação e plantação de
algumas espécies, estando em avaliação a recuperação das fontes, em
coordenação com a CML;
Encontra-se em fase de adjudicação o processo de contratação de empresa
para a manutenção dos cerca de 300.000 m2 de área verde da freguesia, pelo
prazo de 36 meses;
Foi realizada a manutenção dos espaços ajardinados das Escolas Básicas.
Foram prorrogados os contratos de manutenção dos espaços verdes referentes
aos espaços sob Concurso Público em curso.
Teve lugar a 3 de março a apresentação pela Câmara Municipal de Lisboa de
projeto de execução do espaço verde da Quinta de Alvalade (quarteirão entre a
Rua José Travassos e Rua Prof. Fernando da Fonseca), na sede da Freguesia do
Lumiar.

Gestão de arvoredo








Abate e limpeza de várias palmeiras contaminadas com a praga do escaravelho,
em articulação com a CML, nos seguintes locais:
- Escola 2+3 Telheiras;
- Alameda Mahatma Gandhi;
- Rua Luis de Freitas Branco;
- Rua André de Gouveia;
- Estrada de Telheiras.
Limpeza de arvoredo em diversos jardins da freguesia;
Controlo de pragas de lagarta processionária em pinheiros em diversos locais
da Freguesia;
Em coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa, teve lugar a plantação de
várias árvores em caldeiras vazias.
Foi objeto de lançamento o procedimento para limpeza e poda de arvoredo em
caldeira em vários locais da Freguesia.
Está em curso a plantação de plantas de época e outras nos diversos
ajardinados da freguesia.
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REDE VIÁRIA

ESPAÇO PÚBLICO

Betuminoso
 Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a reparação do
betuminoso em várias artérias da Freguesia, designadamente:
 Rua Hermano Neves;
 Estrada da Torre;
 Rua Prof. João Cândido de Oliveira;
 Rua João Castro Mendes;
 Rua Pedro Bandeira, cruzamento com a Rua José Galhardo;
 Rua Maria Margarida;
 Rua Maria Albertina;
 Rua Prof. Prado Coelho;
 Rua Direita;
 Avenida Rainha D. Leonor;
 Alameda das Linhas de Torres;
 Azinhaga da Fonte Velha;
 Azinhaga da Torre do Fato;
 Rua Silva Tavares;
 Rua Pedro Queirós Pereira;
 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. Temporariamente, foi realizada carga de
betuminoso não-definitiva para minorar efeitos do período de inverno.
 Concluído o processo de adjudicação de empreitada de repavimentação a Rua Prof.
Prado Coelho, de forma a abranger a via, os locais de estacionamento laterais e as
pracetas complementares, não identificados no contrato de delegação de
competências com a CML;
 Acompanhada a execução das intervenções do plano municipal PAVIMENTAR
LISBOA, na Calçada de Carriche e Avenida Padre Cruz, e preparação da fase seguinte
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Grelhas e sumidouros
Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a colocação de grelhas
e sumidouros em falta ou danificadas e tampas de esgoto desniveladas ou danificadas,
nos seguintes locais:
 Avenida Rainha Dona Amélia;
 Rua Eduardo Covas;
 Rua Brito Camacho;
 Rua Prof. Eduardo Araújo Coelho;
 Rua José Pinto Correia, escadarias de acesso à Calçada de Carriche;
 Rua Prof. Gonçalves Ferreira;
 Alameda das Linhas de Torres.
SINALIZAÇÃO E MOBILIDADE

 Articulado com a CML a colocação de locais de estacionamento para veículos
elétricos, na sequência de pedido dos residentes formulados em sucessivas
reuniões descentralizadas da CML;
 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).
 Está em fase de adjudicação a pintura de passagem de peões nos seguintes locais:
 Rua francisco Stromp;
 Rua José Travassos;
 Rua Prof. Prado Coelho;
 Rua Prof. João Barreira;
 Rua Prof. Henrique Vilhena;
 Estrada do Desvio;
 Rua Prof. Alfredo de Sousa;
 Rua Fernando Lopes Graça;
 Rua Manuel Marques;
 Rua José da Costa Pedreira;
 Rua Agostinho Neto;
 Rua Amílcar Cabral;
 Rua Ventura Abrantes;
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Rua Pedro Bandeira;
Alameda das Linhas de Torres;
Rua Belo Marques;
Rua Nóbrega e Sousa;
Rua Tomás del Negro;
Rua Raul Mesnier du Ponsard;
Rua Emb. Martins Janeira;
Rua António Lopes Ribeiro.

 Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a remoção de
viaturas do espaço público, que pelo seu aspeto aparentam estar abandonadas;
OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO
Parques infantis / espaços fitness
•
•

•

Desmantelamento do parque infantil da Avenida Carlos Paredes, anteriormente
da GEBALIS, com previsão de realização de consulta pública para criação de
nova valência;
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, que carecem de prévia
transição da Gebalis para a CML);
Manutenção corretivas dos parques infantis da Freguesia, com substituição de
peças de desgaste (parafusos, cordas, etc);

Mobiliário urbano
•
•
•
•

Diligenciado junto da Câmara Municipal de Lisboa a substituição de papeleiras em
diversos locais da Freguesia do Lumiar;
Colocação de corrimão nas escadarias de acesso à Rua Fernando Namora pela Rua
Rúben da Cunha;
Colocação de corrimão na Rua Prof. Mário Chicó, frente à Escola 2+3 de Telheiras;
Reparação de bancos de jardim nos seguintes locais:
 Rua João Castro Mendes;
 Avenida Ventura Terra;
 Rua Prof. Mário Chicó;
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Contratos de manutenção






Colocação de pilaretes amovíveis na Rua Mario Dionísio, de forma a dar acesso
à loja da REFOOD;
Colocação de pilaretes nos seguintes locais: Rua Prof. Dias Amado, junto ao
empreendimento de São Vicente, na Avenida Maria Helena Vieira da Silva,
frente ao estacionamento de motas do Pingo Doce;
Execução de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida na Rua
Rainha D. Luísa de Gusmão, frente ao n.º 1;
Deslocação de placa toponímica da Rua Prof. Queirós Veloso, por se encontrar
mal localizada.
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:
 Alameda das Linhas de Torres,
 Avenida Carlos Paredes;
 Avenida M.ª Helena Vieira da Silva;
 Avenida Rainha Dona Amélia;
 Avenida Rainha D. Leonor;
 Azinhaga da Musgueira;
 Azinhaga dos Ulmeiros;
 Estrada de Telheiras;
 Interface do Campo Grande;
 Praça Bernardino Machado;
 Rua Adriana de Vecchi;
 Rua Agostinho Neto;
 Rua Amílcar Cabral;
 Rua Arnaldo Ferreira;
 Rua Brito Machado;
 Rua Cordeiro Ferreira;
 Rua República do Paraguai;
 Rua do Lumiar;
 Rua Dr. Henrique Martins Gomes;
 Rua Emb. Martins Janeira;
 Rua Ferrer Trindade;
 Rua Frederico George;
 Rua Francisco Stromp;
 Rua Garcia Resende;
 Rua Hermínio Monteiro;
 Rua José da Costa Pedreira;
 Rua Ladislau Patrício;
 Rua Luis de Freitas Branco;
 Rua Luís Piçarra;
 Rua Manuel da Silva;
 Rua Manuel Marques;
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Rua Maria Carlota;
Rua Mário Sampaio Ribeiro;
Rua Raul Mesnier du Ponsard;
Quinta dos Alcoutins;
Rua Actor António Silva;
Rua Alexandre Ferreira;
Rua António Lopes Ribeiro;
Rua Francisco da Conceição Silva;
Rua Maria Albertina;
Rua Maria Alice;
Rua Maria Carlota;
Rua Maria José da Guia;
Rua Pedro Bandeira;
Rua Prof. Carlos Teixeira;
Rua Prof. Fernando da Fonseca;
Rua Prof. Luís da Cunha Gonçalves;
Rua Prof. Vieira de Almeida;
Rua Segundo Galarza;
Rua Dr. Henrique Martins Gomes;
Rua Cipriano Dourado;
Rua Luis Pastor de Macedo;
Rua Armindo Rodrigues
Rua Prof. Moisés Amzalak;
Rua José Travassos;
Rua Prof. João Barreira;
Avenida Rainha D. Amélia;
Alameda Mahatma Gandhi;
Rua Prof. Damião Peres;
Rua Emb. Martins Janeira;

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

Diligenciado junto da Câmara Municipal
candeeiros/lâmpadas nos seguintes locais:
 Jardim dos Ulmeiros;
 Rua Prof. Barbosa Soeiro;
 Rua Luís de Freitas Branco;
 Avenida Rainha D. Amélia;
 Rua Pedro Bandeira;
 Rua Agostinho Neto;
 Rua Daniel Santa Rita;
 Rua Mário Sampaio Ribeiro;
 Rua Arnaldo Ferreira;
 Rua da Castiça;
 Alameda das Linhas de Torres

a

reparação/substituição

de
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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, após nova
identificação de elementos relevantes para fecho de receção das obras;

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 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.

Apoio ao desenvolvimento e implementação de pequenas hortas nas escolas
públicas do Lumiar.

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



Articulação e acompanhamento com a Escola Segura da PSP para a realização

Centro de Artes e Formação;

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;
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Prossecução de contactos e negociações para promoção e aplicação nas Escolas

e na Freguesia de Projetos musicais como desenvolvimento e formação dos
alunos da freguesia.

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 durante o ano letivo, em particular no Carnaval e na Páscoa;

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.
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Atividades Especificas


Apoio e realização dos desfiles e bailes de Carnaval das Escolas públicas do



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



Lumiar;

das festas de Carnaval nas Escolas do Lumiar;

Apoio na realização da “Semana dos Afetos” (15 a 20 de fevereiro) e “Um dia
de Rádio” (19 de fevereiro) na Escola Básica de Telheiras, eventos promovidos
pela Associação de Pais da Escola Básica de Telheiras;



Aluguer de autocarros para o transporte das crianças para a realização de

passeios 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;



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
CAF Quinta dos Frades


Acompanhamento individualizado de 5 alunos que apresentavam problemas
relacionados com dislexia e dificuldades de aprendizagem. Este acompanhamento tem

por objetivo melhorar o rendimento escolar bem como os alunos serem capazes de

identificar as suas dificuldades e encontrarem estratégias para as ultrapassar. Dois


destes alunos já eram acompanhados o ano passado.

Implementação do workshop de Métodos de Estudo a uma turma do 4º ano. Este
workshop tem por objetivo fornecer ferramentas necessárias para que alunos sejam
capazes de estudar a matéria essencial e de forma eficaz principalmente para o exame
de final de ano.

CAF São Vicente


Implementação do workshop de Métodos de Estudo aos alunos do 5º e 6º ano que
apresentavam mais de duas negativas. Este workshop tem por objetivo fornecer

ferramentas necessárias para que alunos sejam capazes de estudar a matéria essencial
e de forma eficaz para os testes de modo a que melhorem os seus resultados e
aumentem o gosto pelo estudo.

CAF Cruz Vermelha


Acompanhamento escolar de cerca de 17 alunos. Este acompanhamento tem por

objetivo recolher informação junto da escola sobre o comportamento, assiduidade e
notas de alunos que foram identificados como os mais problemáticos. Desta forma é
possível o CAF dar um acompanhamento mais específico a estes alunos combatendo
assim reprovações tanto ao nível de rendimento escolar como ao nível do absentismo.



Acompanhamento e encaminhamento de 3 alunos para outras entidades, face à
apresentação de problemáticas fora do contexto da psicologia educacional. Apesar
destes encaminhamentos, foi sempre mantido o contacto com os técnicos que os
acompanham estes alunos.
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Gestão de Infraestruturas dos Estabelecimentos

Para além de se assegurar a gestão quotidiana de infraestruturas dos estabelecimentos

nas Escolas dos três Agrupamentos da Freguesia do Lumiar, nas duas Componentes de
Apoio à Família e no Centro de Artes e Formação, foram desencadeados diversos
procedimentos de reparações de manutenção nas seguintes escolas e equipamentos:
Jardim-de-infância de Telheiras
Escola Básica de Telheiras
Jardim-de-infância do Lumiar
EB1 Quinta dos Frades (Antiga EB 31)
Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia)
EB1 Prof. Nuno Cordeiro Ferreira (Antiga EB 91)
EB1 Padre Rocha e Melo (Antiga EB 34)
CAF Quinta dos Frades
CAF São Vicente
Centro de Artes e Formação

1.134,06€
1.346,85€
548,58 €
1.726,91€
317,34€
670,35€
730,62€
2.300.10€
393.60€
547.35 €

Foi ainda apoiada a realização de reparações na Escola Secundária do Lumiar, no valor

de 350.55€, e encontram-se em análise novos orçamentos para assegurar novas

reparações e viabilizar a gestão quotidiana de infraestruturas dos estabelecimentos,
através das pequenas reparações correntes.

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:


Concluído o procedimento de verificação e manutenção de todos os meios de
alarme e combate a incêndios nos estabelecimentos dos Jardins-de-infância e

Escolas do 1º Ciclo em todas as escolas públicas dos Agrupamentos da
Freguesia;
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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;

Manutenção mensal e reparação dos elevadores dos Jardins-de-infância e
Escolas do 1º Ciclo;

Manutenção anual dos equipamentos contra incêndios (Extintores) dos Jardinsde-infância e Escolas do 1º Ciclo.

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 como ponto de
convergência de experiências, realidades e culturas, promovendo o sentido crítico,

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



multiculturalidade;

Ensaios por parte do Centro de Artes e Formação e as CAF's e outros parceiros
para a apresentação das peças de teatro durante o mês de Maio;

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!” que abra as portas a toda

a comunidade e apresente o trabalho que é desenvolvido pelas associações e




organismos da Freguesia.

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.

Como resultado desta parceria, de fevereiro a maio, com o apoio da Junta de

Freguesia, os alunos da Escola Básica de Telheiras, da Escola Lindley Cintra, do
Centro de Artes e Formação, da EB1/JI Padre José Manuel Rocha e Melo, da

EB1/JI Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, estão a desenvolver uma peça de teatro que
será apresentada no mês do Teatro.
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Projeto “Música com Talentos!”

Decorre a fase de preparação e estruturação do projeto “Música Com Talentos”
assente na música como desenvolvimento e formação dos alunos da Freguesia do

Lumiar. O projeto visa sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar da Freguesia do

Lumiar para a perceção, promoção e desenvolvimento de capacidades musicais dos
alunos, explorando a viabilidade de criação de uma orquestra ligeira, um grupo de

guitarras, um coro, concertos de piano e descoberta de novas bandas. Neste momento
estão em articulação:



Lecionação de aulas de piano, desde janeiro, em contexto escolar e de CAF;
Coro com as crianças de uma das Componentes de Apoio à Família da JFL

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 porque esta celebra 750 anos este ano, procura-se 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”. Está a ser desenvolvido um trabalho realizado por alguns alunos

do Agrupamento Lindley Cintra sob a supervisão de um Professor, com várias
componentes didáticas e artísticas.
Educação para a Cidadania

Para além de se assegurar e desenvolver projetos de enriquecimento escolar,
apoiamos as Escolas para estabelecerem parcerias e delinear novas linhas orientadoras

com vista à integração de eixos formativos relevantes de outras áreas de intervenção
no âmbito da Educação para a Cidadania, como por exemplo no âmbito da educação

ambiental e desenvolvimento sustentável, proteção civil, inclusão, segurança
rodoviária, coaching, bulling e outros;
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Projeto “O Futuro das Atitudes nas Escolas”

Está em curso um reforço do apoia às parcerias e reuniões de trabalho das Associações

de Pais para o desenvolvimentos e apoio de projetos Educativos inovadores nas

Escolas que promovam o valor formativo da Escola e em que a mesma não se pode
esgotar no espaço da sala de aula, nem na componente do currículo prescrito para

cada disciplina. Deste modo, a integração e a necessidade de diversificar as propostas

de valorização do trabalho dos alunos, de desenvolver a sua aprendizagem, melhorar
comportamentos e autoestima, são fatores fundamentais para o espirito de

entreajuda e a coesão em contexto escolar. Pretende-se igualmente, reforçar o
envolvimento dos alunos na vida da sua Escola, valorizar o seu trabalho para com os
seus pares, desenvolver a sua responsabilidade e a sua integração na comunidade
escolar.

Ação Praia – Campo Infância 2016

Decorre a organização da tradicional Ação Praia Campo para 2016, a qual se inicia a 4

de Julho a termina a 15 de Julho, integrando-a em todas as atividades de verão
destinada à população jovem para 2016, estando em curso a preparação dos

procedimentos relativos ao transporte, às atividades e ao fornecimento das refeições.
Decorrem as candidaturas e entrevista para a concretização do recrutamento de cerca
de 56 Monitores para o Programa Praia Campo 2016;
Dia Mundial da Criança
No primeiro dia de Junho, continuaremos a celebrar o Dia Mundial da Criança
destinado às crianças das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância públicos da

Freguesia do Lumiar, articulando com a CML atividades adicionais noutros pontos da
cidade de Lisboa.
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Subsídios suplementares


Atribuição de um subsídio no valor de € 2.560,00 (dois mil, quinhentos e
sessenta euros) à Crinabel, para a promoção de aulas de teatro em várias
Escolas da Freguesia;



Atribuição de um subsídio no valor de € 3.000 (três mil euros) à APEAL
(Associação de Pais das Escolas da Alta de Lisboa) para o desenvolvimento de
dois Projetos: Ginástica e Marchas Populares Infantis;



Atribuição de um subsídio no valor de € 750 (setecentos e cinquenta euros) ao

Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra para fazer face às despesas
inerentes ao “Dia do Agrupamento/Escola Aberta”;
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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,

Apoiar a realização de trabalhos de casa no tempo da CAF;
Incentivar a prática desportiva.

41

CAF – Quinta dos Frades
Ano letivo 2015/2016

A Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades, paralelamente ao trabalho
diário que faz com os alunos, tenta ir ao encontro das necessidades identificadas pela
Junta de Freguesia do Lumiar para o espaço e das necessidades e vontades expressas
pelos Encarregados de Educação e pelos alunos. Trabalhamos também para ter uma
CAF ativa, com diversas atividades ao longo do ano e nas interrupções letivas de modo
a criar um espaço dinâmico, divertido e inovador. Posto isto, pertenceu ao trabalho da
coordenação neste trimestre assegurar:















A implementação de um Plano Anual de Atividades para o ano letivo de
2015/2016 dinâmico, diversificado e adaptado a cada ano de escolaridade.
Reuniões de coordenação entre a CAF e a Junta de Freguesia do Lumiar a fim
de arranjar projetos conjuntos entre a Junta e as diversas valências.
Reuniões de coordenação entre a CAF e o Vogal da Educação da Junta de
Freguesia do Lumiar.
Reuniões de coordenação entre a CAF, a Escola Básica Quinta dos Frades e o
Agrupamento Escolas Lindley Cintra, e de coordenação com os monitores.
Permanente contacto com a psicóloga da Junta de Freguesia do Lumiar a fim de
acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos alunos assistidos pela
mesma.
Criação de um Plano de Atividades para as interrupções letivas de Carnaval e
Páscoa
Inscrições para os períodos letivos e não letivos dos alunos que vão frequentar
a CAF.
Assegurar que as parcerias feitas com as diferentes instituições, como é o caso
da Escolinha do Figo, da Alto Astral (Capoeira) e do Minibasquete, funcionam
dentro da normalidade.
Criação de parcerias com pessoas ou instituições a fim de criar atividades
dinâmicas e diferentes para os alunos da CAF.
Criação de projetos a implementar na CAF, em parceria entre a CAF e a Escola e
entre a CAF e o exterior.
Participação em Concursos exteriores à Freguesia.
Constante contacto com os Encarregados de Educação dos alunos da CAF.
Realização de relatórios de balanço de todas as atividades e projetos
desenvolvidos na CAF e pela CAF.
Alimentação do Blogue da Componente de Apoio à Família de modo aos
Encarregados de Educação estarem sempre a par do que se vai fazendo.
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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 trimestre foram comemorados os seguintes dias com as
seguintes atividades:

Este trimestre comemorámos os seguintes dias com as seguintes atividades:












Dia de Reis – Elaboração de coroas de Rei ou Rainha em cartolina e respetiva
decoração.
Dia do Chapéu – Cada aluno realizou um chapéu diferente relacionado com o
tema proposto Mercado do Lumiar.
Dia do Bolo de Chocolate – Neste dia os alunos e alguns Encarregados de
Educação tiraram a “barriga de misérias” de bolo de chocolate. Fizemos e
comemos bolo de chocolate à descrição. Foi uma festa.
Dia do Puzzle – Realização de puzzles conjuntos. Cada sala fez dois puzzles de
grandes dimensões em conjunto. Os alunos ficaram encarregues de desenhar,
pintar e recortar o puzzle. Depois foi só brincar.
Carnaval – Realizámos na CAF e fora da CAF diversos bailes de carnaval, uns
com tema obrigatório e outros de tema livre.
Dia Mundial da Rádio – Neste dia convidámos um Colégio da Parede, o Colégio
da Bafureira, que tem uma rádio amadora, a virem à CAF fazer uma emissão
especial da sua Rádio. Além de ouvirem música, os alunos e encarregados de
educação deram entrevistas e viram como funciona uma rádio por dentro.
Dia dos Namorados – O Amor andou no ar na CAF. Entre cartas de amor que
eram depositadas num marco do correio até a um mural livre de mensagens de
amor, tudo passou pela CAF. O Amor é assim…
Dia Internacional da Mulher – Realização de porta-chaves feitos a partir de
desenhos dos alunos foram distribuídos por todas as mulheres da CAF, da Junta
de Freguesia do Lumiar e da Escola Básica Quinta dos Frades.
Dia do Pai – Presente para o dia do Pai. Cada sala escolheu e concretizou um
presente para dar ao seu pai. Canecas, porta-chaves de estanho ou de napa,
pisa papeis e molduras de fotografias foram as lembranças escolhidas.
O Dia Mundial da Árvore e o Dia Mundial do Teatro foram inseridos na
programação de Férias de Páscoa.
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A CAF participou no desfile e concurso de carnaval da Junta de Freguesia do Lumiar,
que tinha como tema os 750 anos da Freguesia e como subtema as Igrejas e o
Mercado do Lumiar, bem como no Mercado do Amor, no Dia do Agrupamento Lindley
Cintra em conjunto com a Escola Básica Quinta dos Frades e nos 750 anos da
Freguesia. No âmbito das Festas de Lisboa, a CAF este ano concorreu com duas obras
ao Concurso das Sardinhas da EGEAC.
Projetos de sala

Paralelamente a todos estes trabalhos, os alunos além da realização de trabalhos de
casa, de trabalhos da CAF e das atividades extra curriculares desportivas, também vão
desenvolvendo ao longo do ano os projetos sala.

Cada Sala tem um projeto que desenvolve ao longo de todo o ano letivo. Estes
projetos 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 um
projeto de artes com os alunos do 4º ano. No final do ano letivo todos estes projetos
serão apresentados aos encarregados de educação ou através de um suporte digital ou
em suporte físico.
Interrupções letivas

Durante as interrupções letivas tanto de carnaval como de páscoa são dadas às
crianças um amplo conjunto de atividades que passam não só por diversos temas mas
que passam também por uma abertura ao exterior (com a Biblioteca Maria Keil, com
as professoras de Expressão Dramática da UTIL, Clara Agapito e Sofia Romão, através
de visitas ao Museu Berardo, ao Museu da Eletricidade, às Estufas e Hortas do
agrupamento Lindley Cintra, à Escola Profissional Gustave Eiffel e ao Cinema Alvaláxia).
Coordenação com Psicóloga
Conjuntamente com a Psicóloga Educacional da Junta de Freguesia do Lumiar, Dr.ª Inês
Parreira, desenvolvemos 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:


Implementação do Plano Anual de Atividades para o ano letivo de 2015/2016 e



Reuniões de coordenação entre a CAF, a Escola Básica Quinta dos Frades e o



gestão da equipa de trabalho (monitores) para o ano letivo de 2015/2016.
Agrupamento Escolas Lindley Cintra

Reuniões de apresentação aos Encarregados de Educação do 1º ano de

escolaridade e reuniões de apresentação do projeto educativo a todos os
Encarregados de Educação
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Inscrições para os períodos letivos e não letivos dos alunos que vão frequentar a



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



CAF

entre a CAF e o exterior

Realização de relatórios de balanço de todas as atividades e projetos
desenvolvidos na CAF e pela CAF.

Atividades Desenvolvidas e eventos






Projeto Meritocracia
Inscrições das crianças do 1º e 2º ciclo na CAF
Decoração do espaço





Apoio aos trabalhos de casa
Compra de materiais diversos: jogos, material de desgaste, material
pedagógico, etc;
Reuniões de equipa da CAF;
Reuniões diversas com a coordenação da escola básica São Vicente;
Programação das atividades;
Visitas técnicas às salas de multideficiência e autismo;
Atendimento aos encarregados de educação;
Realização de telejornal do CAF;
Torneio jovem de xadrez da Páscoa;
Férias da CAF com atividades diversas (surf, EUL, Orquestra Optimizer, torneio
de futebol, basquetebol, zumba e Caça ao tesouro com: Bairro 6 de maio, CAF
BCV e Mediateca – 100 crianças);
Festa da Páscoa da CAF: teatro, música, dança, filmes.
Projeto “Baile dos Afetos” a convite da APCL foi a teatro Politeama ver a Peça
Tarzan
Participação na Monstrinha
Criação do jornal On-line Vicentix.
Participação na confeção do bolo de Aniversário da Junta de Freguesia na
Gustave Eiffel.
Criação do Peddy paper de Telheiras no Âmbito dos 750 anos do Lumiar.
Participação na peça de teatro “Night in Lisbon” com os Lisbon Theatre.
Participação em concursos: Sardinha Festas de Lisboa (CML), “Eu não Alinho”



Atividades internas: “Eu penso que”, Jornal, Horta, Concursos Literários, jogos,















(PSP), Pequeno Grande C (Fundação Calouste Gulbenkian)

Torneios, artes plásticas, futebol, karaoke, festas de aniversário e festas
46



diversas, entre outros.

Visitas: LX Factory, Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de Ciências de
Lisboa, LNEG, Faculdade de Letras,

Torneios desportivos


Distrital semi-rápidas;



Academia Musical 1º de Junho;






Open EDP;

Olisipíadas (Piscinas Santa Clara, Bairro da Boavista, Academia 1º de junho)
Inscrição no Yes2Chess.

Olisipíadas (Bairro Padre Cruz, Escola Secundária do Lumiar)

Parcerias, estágios e diversos









Parceria com a FCT no âmbito MARE;

Parceria com o Centro Comunitário de Telheiras e Centro de Convergência de
Telheiras;

Parceria com Centro Comunitário de Telheiras “Telheiras UP!” e “Baile dos
Afetos”.

Parceria com a Escola Básica São Vicente através da sala de multideficiência (ler

Com Todos) e jardim-de-infância: leitura e realização de peças de teatro (Contos
improvisados).

Participação nas reuniões de parceria de Telheiras e no grupo de programação
do Festival de Telheiras;

Atribuição dos prémios de mérito do 2º período (Parque dos Índios – 1º ciclo e
Bowling – 2º ciclo)

Estágio da aluna Catarina Silva da Escola Gustave Eiffel
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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 duas voluntárias
do colégio São João de Brito.

Acompanhamento escolar: No âmbito da atividade, a equipa técnica iniciou em
Outubro 2015, 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 – Desenvolver competências pessoais e sociais
Projeto Eu e os Outros: Projeto promovido pela Equipa Conjunta de Prevenção das
Taipas e da Unidade de Alcoologia, do Ministério da Saúde, 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. Tem por base 8 histórias em suporte eletrónico,
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cada uma delas abordando temas ligados ao desenvolvimento pessoal e social. Os

jogadores têm por objetivo de jogo conduzirem um grupo de personagens, mediante
um conjunto de decisões partilhadas, na resolução de problemas do dia-a-dia. O
projeto foi implementado pela equipa técnica do CAF, de Outubro de 2015 a Março de

2016 e obteve uma avaliação extremamente positiva por parte da equipa de
prevenção das Taipas. Foram implementadas semanalmente, as histórias Crescer e
Amores e Paixões, envolvendo no total 35 crianças e jovens.

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 – Promover 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,

concentração, disciplina, expressão corporal, expressão emocional e criatividade.
Apresentação de coreografias nas seguintes atividades: Comemorações do Dia dos
Namorados, mercado do Lumiar; Dia do Não Violência, EB 2,3 do Alto do Lumiar.

Expressão Musical: Construção de temas musicais individuais e em grupo (música e
letra), com trabalho de desenvolvimento de interpretação vocal e incremento da

técnica da execução instrumental (órgão). A atividade visa também desenvolver

competências ao nível do relacionamento interpessoal e da coordenação motora,
através da execução instrumental. Construção de tema original sobre o bullying, para o

concurso “Eu Não Alinho” promovido pela PSP. Gravação em estúdio de 3 temas
originais. Apresentação de diversos temas nas seguintes atividades: Comemorações do
Dia dos Namorados, mercado do Lumiar; Dia do Não Violência, EB 2,3 do Alto do
Lumiar.
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Gabinete de Produção: O Gabinete de Produção é uma atividade de expressão
sociocultural que utiliza os meios audiovisuais, nomeadamente a escrita, o vídeo, a

fotografia e a informática para desenvolver competências pessoais e sociais. Neste
trimestre realizou-se a filmagem de videoclip de tema sobre o bullying.

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 para apresentação de peça, inspirada no livro Contradição Humana de
Afonso Cruz, no Festival de Teatro da Junta de Freguesia do Lumiar.

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:


Aliment’Arte: Espaço dinamizado semanalmente que pretende de uma forma
estruturada o contacto com diferentes técnicas culinárias e a sua aplicação nas

rotinas diárias de crianças e jovens. O projeto visa promover uma alimentação


saudável e equilibrada.

Artes Plásticas: A criatividade e a expressão livre estão na base deste ateliê, onde
se pretendem explorar as potencialidades da reutilização dos resíduos sólidos e

diversas técnicas de expressão plástica. Foram realizados diversos exercícios, tanto


individuais como grupais.

Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à internet.
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Jogos Sociais e Peddy-papers: Ocupação de tempos livres através de jogos de mesa



Horta pedagógica: pretende ser um espaço onde se possibilita a experiência prática

e de pista.

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; Inserção de 3 jovens do CAF, na
equipa de basquetebol do Sporting Clube de Portugal; Participação na liga de
Futsal promovida pelo Centro Social da Musgueira.

Atividades pontuais:
- Dia dos Namorados: apresentação de coreografia pelo grupo de dança Wesa e de
temais musicais pelo grupo de música do CAF, no mercado do Lumiar.

- Carnaval: participação em desfile de Carnaval, comemorativo dos 750 anos da
freguesia do Lumiar, na sede da Junta.

- Filmagens sobre o CAF, para o programa Rumos, da RTP Internacional e da RTP África.
- Férias da Páscoa: sessão de cinema no ICA, tarde convívio com a CAF de Telheiras,
participação no projeto Fruta à Mão (projeto vencedor do Orçamento Participativo

2014), Pavilhão do Conhecimento (exposição Desporto e Espinafres), Estufa Fria e
ateliê de Fantoches no museu do Teatro.

- Batismo de voo (Lisboa/Porto), promovido pela Junta de Freguesia do Lumiar, para 14
jovens do CAF.

- Dia da Não Violência da EB 2,3 do Alto do Lumiar: Dinamização de jogo sobre
sentimentos para 2 turmas; dinamização de workshop de dança sobre afetos para 2

turmas; apresentação de coreografia e de temas musicais alusivos ao tema, na festa
final.
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Estágios académicos
- 1 Estágio de Música na Comunidade, da Escola Superior de Educação de
Lisboa.

- 3 Estágios de Animação Sociocultural, da Escola Superior de Educação de
Lisboa.

- 4 Estágios de Técnico Psicossocial, da Escola Psicossocial de Telheiras.
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CULTURA
Biblioteca Maria Keil

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

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

A Biblioteca 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, agora em fase de resolução
final, 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, a
concretizar com a abertura do espaço;
Definição de modelo de programação para o segundo semestre de 2016,
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, a
implementar após as obras de requalificação.

Arrancaram as obras a cargo da Freguesia, sejam as decorrentes da delegação de
competências (instalações elétricas e ao AVAC), sejam as relativas ao equipamento e
acabamentos no interior, tendo a obra sido adjudicada. Foi realizada a reprogramação
de eventos para outros espaços da Freguesia no período correspondente às diversas
empreitadas, estando prevista a reabertura ainda em maio, para o mês do Teatro.
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Galeria Liminare

No quadro da requalificação do novo edifício-sede da Freguesia do Lumiar, foi
concretizada a preparação de um espaço para albergar exposições temporárias,
através da criação da Galeria Liminare, que vai buscar a sua designação ao nome
originário do território. A primeira exposição patente ( “Viagens de Lisboa para Lisboa:
o Lumiar antigo em fotografia”) procede a um périplo pela história da Freguesia a
partir da fotografia da primeira metade do século XX, com recurso ao espólio do
Arquivo Fotográfico Municipal, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e de alguns
arquivos pessoais.
Livro e Leitura

Em janeiro, foi lançado o Clube de Leitura do Lumiar, com reuniões mensais de análise
e discussão das obras selecionadas pelos membros. Realizaram-se no período em
análise os seguintes eventos:





28 de janeiro: Centenário de Vergílio Ferreira
17 de fevereiro: É isto um homem?, de Primo Levi
16 de março: Mrs. Dalloway, de Virginia Woolfe
20 de abril: Poesia de Abril

De 14 de Março a 17 de Maio, com o apoio da Junta de Freguesia do Lumiar, estará
patente a I Feira do Livro do Lumiar, na Rua Cordeiro Ferreira, em frente ao CC do
Lumiar.
Eventos


Após a última reunião da Assembleia teve lugar o essencial da programação de
Natal para 2015 da JFL, assente 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 e de São João Batista do
Lumiar), 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.
Foi igualmente 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, foram dinamizados
workshops complementares aos habituais, alusivos ao período festivo, e
mantiveram-se as tradicionais iniciativas do Natal no Lumiar, entre elas o
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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.










6 de janeiro: Cantar das Janeiras no Salão Nobre da Junta de Freguesia

8 de janeiro: Concerto de Ano Novo (recital de piano por António Rosado) no
Jardim de Inverno da EMEL

28 de Março: Feliz Holi, Comemoração tradicional na Comunidade Hindu, no
âmbito da programação de primavera da EGEAC apoiada pela JFL;
2 de abril: Eventos de comemoração do 750º Aniversário da Freguesia do
Lumiar, no novo edifício-sede e no Instituto do Cinema e do Audiovisual, com
presença das várias valências da Freguesia;

7 de abril: Danças Indianas do Rajastão e Bollywood no Auditório da Escola
Profissional Gustave Eiffel, 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;
9 de abril: Concerto comemorativo do 750º aniversário da Freguesia do Lumiar,
na Igreja do Colégio São João de Brito com a Orquestra Académica da
Universidade de Lisboa e o Coro de Câmara da Universidade de Lisboa;

11 de abril: Orbis Musicae – Concertos a capela de dois agrupamentos corais,
um de Benfica e outro de Lille, no Salão Nobre da Junta de Freguesia;
Estão previstas diversas atividades de comemoração do 25 de abril: jogo
didático na Quinta das Conchas, Concerto de Carlos Alberto Moniz no Salão
Nobre da JFL, Ciclo de debates em torno da Constituição, em parceria com o
jornal Le monde diplomatique Portugal;

Património

No período em análise, a Junta de Freguesia, entre janeiro e fevereiro, colaborou na
recuperação da Fachada do Museu Nacional do Traje, no quadro da parceria com
aquele Museu, estando prevista para breve a intervenção na fachada do muro o Largo
Júlio de Castilho.

A Junta de Freguesia do Lumiar aprovou uma contribuição no valor de 6 cêntimos por
residente na Freguesia (num total de 2.736,30€) para a campanha de angariação de
verbas para a aquisição da obra “A adoração dos magos” de Domingos António
Sequeira pelo Museu Nacional de Arte Antiga, no âmbito da campanha “Vamos por
este Sequeira no seu lugar”.
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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 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 copiar elementos relevantes
da história da Freguesia e do seu edificado.

•

Recolha de elementos de história contemporânea, reconstituindo a partir da
colaboração com residentes na Freguesia, Escolas, Coletividades, Associações de
Moradores e outras entidades, e a partir dos materiais de que possam dispor.

•

Levantamento bibliográfico, com vista à constituição de um fundo documental
assente na aquisição de originais ou cópias de obras sobre o Lumiar (monografias,
artigos, pequenas publicações). Foi desencadeada intervenção de levantamento de
artigos publicados na Revista Municipal e outras publicações municipais;

•

Tratamento do espólio da Junta, inventariado documentação histórica,
desenvolvendo uma estratégia de preservação e, paralelamente, acautelando a
própria tarefa de seleção e gestão de arquivo intermédio e definitivo. A CML
desencadeou um processo de consulta às Freguesias, cujo questionário foi já
respondido, com vista a articular respostas na cidade de Lisboa e a fornecer apoio
técnico adicional.

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
adaptação em falta das novas instalações permitirá assegurar um espaço mais
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.
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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


Prossegue a preparação da edição, num único volume, de todas as
comunicações às dez primeiras Jornadas Histórico Culturais do Lumiar, bem
como a edição de monografia sobre património azulejar do Lumiar e de
monografia sobre a Igreja de São João Batista 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 do
acolhimento de mais 4 estagiários curriculares em 2016.

750 anos da Freguesia

A comemoração dos 750 anos arrancou no dia 2 de abril, estando definido o quadro de
programação e de iniciativas a desenvolver ao longo do ano de 2016 e até 2 de abril de
2017, estando a sua divulgação pública prevista para apresentação no início do mês de
maio quanto aos restantes meses das comemorações, no momento de arranque do
Festival de Teatro e da reabertura do Auditório da Biblioteca Municipal Orlando
Ribeiro.
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Gestão de equipamentos

DESPORTO

Conclusão da preparação, em coordenação com a CML, da intervenção de
requalificação do polidesportivo do Alto da Faia, a executar em 2016 através de
protocolo de delegação de competências do Município na Freguesia. O projeto
implicará a implantação de Pavilhão adquirido pelo Município de Lisboa e a aguardar
instalação, aproveitando a infraestrutura balnear existente no local, requalificando a
zona envolvente e oferecendo novas condições para a prática desportiva na Freguesia.
Atividade desportiva








Presença e participação nas reuniões de carácter executivo e técnicas no âmbito
das Olisípiadas promovidas pela CML em parceria com as Juntas de Freguesia.

Dinamização e acompanhamento dos jogos Olisipíadas promovidos pela CML em
parceria com as Juntas de Freguesia, nas modalidades:
o Andebol;
o Atletismo;
o Basquetebol;
o Ciclismo;
o Futsal;
o Ginástica;
o Judo;
o Natação;
o Rugby;
o Ténis de Mesa;
o Voleibol.

Presença e participação nas reuniões de preparação do Programa LISBOA VAI AO
PARQUE promovidas pela CML em parceria com as Juntas de Freguesia.
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.
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.
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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.



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

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação

•
Dinamização e acompanhamento do funcionamento dos Centros de Treino /
Escolas de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar, a funcionar em parceria com as
Coletividades da Freguesia, das diversas modalidades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Andebol (Escola N.º 1);
Basquetebol (Escola N.º 2 e Nº 17);
Atletismo (Escola N.º 3);
Basquetebol (Escola N.º 4, N.º 5 e Nº 18);
Boxe (Escola N.º 6);
Futebol 11 (Escola N.º 7, N.º 8 e Nº 9);
Futsal (Escola N.º 10 e N.º 19);
Ginástica de Manutenção (Escola n.º 11);
Judo (Escola N.º 22);
Basquetebol (Escola N.º 12);
Karaté (Escola N.º 13);
Futsal (Escola N.º 14);
Ténis de Mesa (Escola N.º 15);
Xadrez (Escola N.º 16);
Rugby (Escola N.º 20);
KickBoxing (Escola N.º 21);
Voleibol (Escola Nº 23).

Apoio a coletividades

 Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Subsídio de € 5.000,00 – para apoio às
atividades desportivas na modalidade de Futebol 11.
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 Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 – Subsídio de € 4.000,00 – para apoio
às atividades desportivas na modalidade de Basquetebol.
 Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Subsídio € 600,00 – para Arbitragens e
Reforços Alimentares no Torneio Futebol 11 / Escalões de Formação realizado a 25
e 26 de Março de 2016 no Complexo Desportivo do Alto do Lumiar.
 Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 – Subsídio de € 1.000,00 – para apoio
deslocação Ilha Terceira para jornada dupla da Competição Proliga na modalidade
de Basquetebol.
 Apoio ao Académico Clube de Ciências – Subsídio de € 3.000,00 – para apoio às
atividades desportivas na modalidade de Futsal.
 Apoio de incentivo à prática desportiva federada às coletividades com modalidades
com três ou mais escalões de formação em atividade e em função do numero de
atletas inscritos que será superior a cinquenta:
 Recreativo Águias da Musgueira (Futebol 11) - € 5.000,00;
 Academia Musical 1º de Junho 1893 (Basquetebol) - € 2.775,00;
 Académico clube de Ciências (Futsal) - € 3.675,00.
 Apoio em equipamentos e troféus:
 Recreativo Águias da Musgueira – 25 Equipamentos de Futebol 11 – para apoio
às atividades desportivas na modalidade de Futebol 11.
 Academia Musical 1º de Junho 1893 – 15 Equipamentos de Basquetebol – para
apoio às atividades desportivas na modalidade de Basquetebol.
 Agrupamento de Escolas Lindley Cintra – Troféus e Reforços Alimentares – para
Torneio 3 x 3 Basquetebol realizado a 19 de Fevereiro de 2016
 Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 e ao Sporting Clube de Portugal para o
Centro de Aperfeiçoamento Técnico de Basquetebol realizado nos dias 21 a 24 de
Março no Pavilhão da Escola Secundária com a participação de 112 atletas (entre
os 11 e os 17 anos).
 Apoio à ACCL para a Corrida da Liberdade integrada nas Comemorações do 25 de
Abril – € 250,00.
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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 das 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 das 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 primeiros meses do ano:
Ocupação espaço público (Licenciamento Zero)
Licenciamento de ocupação temporária de espaço público
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Planeamento Urbano
•

•

Prossecução da reavaliação da Proposta de projeto municipal de Acalmia de
Tráfego “Zona 30 – Bairro de Telheiras”. Teve lugar nova reunião com o Vereador
com a competência pela mobilidade (Carlos Castro), estando em estudo a versão
final do projeto e preparação de delegação de competências;
Prossecução do acompanhamento da operação de loteamento para o terreno
“Maria Droste”, não tendo havido novos desenvolvimentos do projeto;

•

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, já com
alargamento à zona de intervenção pela JFL.

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 o Vereador das modificações necessárias à implementação do
plano de intervenção no mercado, focada na requalificação do espaço, que será
executada por protocolo de delegação de competências no 2.º semestre de
2016, no âmbito da valência de Mercado Biológico que se pretende dar ao
Mercado do Biológio;
Prossecução das reuniões com AGORBIO vista à definição da forma de inclusão
de componente de produção biológica no Mercado, quer na vertente de
retalho, quer na vertente grossista, 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;

•

Garantia, pela CML, aos comerciantes da possibilidade de permanecer no
espaço requalificado, ser transferido para outro mercado ou receber
indeminização pela cessação de atividade;

•

Prossecução do desenvolvimento do plano de intervenção no mercado, agora
enquadrado no processo global de intervenção estrutural, assente nas
seguintes fases:
1) Dinamização cultural – em curso (novas atividades no dia dos Namorados)
2) Requalificação (através de protocolo de delegação a executar ainda em
2016 para acessibilidades, qualidade dos espaços comuns e infraestruturas
administrativas de apoio, iluminação, decoração, nova entrada pela Rua do
Lumiar, cafetaria, pintura exterior) e política de comunicação integrada
3) Crescimento: alargamento horário, novos comerciantes através de espaços
diferenciados;
4) Enquadramento de espaço público envolvente com Programa Praça em
cada Bairro.
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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
no âmbito do Quadro de Fundos Comunitários 2014-2020, na área do DLBC
(Desenvolvimento Local de base Comunitária).

Os financiamentos que estarão disponíveis neste contexto enquadram-se nas áreas da
inclusão social, educação e formação, e emprego, definidas como estratégicas para a
Freguesia do Lumiar e, em particular, para os seus territórios incluídos nos territórios
de intervenção prioritária (BIP/ZIP). A Rede DLBC Lisboa submeteu a sua candidatura à
pré-qualificação no âmbito do Quadro de Fundos Comunitários 2014-2020 DLBC, cujo
prazo terminou em 14 de Fevereiro, tendo sido aprovada por deliberação da Comissão
de seleção das Candidaturas DLBC no passado dia 15 de abril.
Encontram-se em análise os primeiros projetos e potenciais fontes de candidatura, 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 10 de dezembro de 2015 a 18 de abril de 2016 o número de
gostos da página de Facebook da Junta de Freguesia do Lumiar cresceu de 4103
para 4944 (saldo positivo de 841 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, Biblioteca, Auditório), na linha
global da Freguesia.



Desenvolvimento de material de divulgação do 750.º aniversário da Freguesia, com
criação de imagem própria e preparação de meios de divulgação.

Comunicação


Lançamento de nova publicação regular da Freguesia para informação e em novo
formato mais acessível, denominada @lumiar, cujo segundo exemplar será objeto
de distribuição pelas instituições e população em maio.
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Recenseamento e atos eleitorais

No período em análise teve pela segunda vez lugar, a 24 de janeiro, a realização de
atos eleitorais nos locais de voto descentralizados, no quadro da eleição do Presidente
da República. O balanço do ato eleitoral manteve-se positivo nos novos locais,
aumentando a proximidade e facilitando o acesso dos cidadãos ao local da votação.

Na sequência das dificuldades encontradas na Escola EB 2,3 Lindley Cintra na eleição
de Deputados à Assembleia da República, foram adotadas inúmeras medidas para
garantir a eficiência e conforto do ato eleitoral:


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 secções com 562 eleitores cada;



Recurso adicional a salas do primeiro piso (foram utilizadas 9 salas),
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;



Colocação de barreiras orientadoras da formação de filas;



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



Realização de sessão de preparação com os membros das mesas, no dia
20 de janeiro, de forma a evitar a lentidão dos procedimentos
provocada por desconhecimento da lei ou da prática do funcionamento
das mesas de voto, no decurso da qual foram transmitidos elementos
remetidos pela Administração eleitoral e esclarecidas dúvidas dos
membros das mesas.

O processo de emissão de certidões eleitorais para as proposituras das candidaturas
presidenciais correu de forma normal, tendo sido emitido um total de 682 certidões no
período em análise (entre novembro e dezembro).
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia





Eleitores recenseados: 38.283 (variação negativa de 8 eleitores)
Licenciamento de canídeos e gatídeos: 254
Certificação de fotocópias: 2
Atestados: total de 800 (de 01/12/2015 até 31/03/2016), repartidos da seguinte
forma:

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

Dezembro
2015
55
0
0
0
0
0
10
9
4
2
7
0
30
9
12
1
4
2
17
0
0
0
0
0
162

Janeiro
2016
81
0
0
0
0
0
26
14
0
4
2
4
42
3
19
6
7
0
14
2
0
0
0
0
224

Fevereiro
56
0
0
0
0
1
17
7
2
7
11
1
42
5
26
3
1
3
18
1
0
1
0
0
202

Março

TOTAL

62
0
0
0
0
1
15
9
1
9
12
3
32
9
29
2
3
1
22
2
0
0
0
0
212

254
0
0
0
0
2
68
39
7
22
32
8
146
26
86
12
15
6
71
5
0
1
0
0
800

[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de março de 2016: 638 atestados]

[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015: 3.279 atestados]
[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014: 3.278 atestados]
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Gestão administrativa e financeira



Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €478,95
Certificação de qualidade do Centro de Higiene do Lumiar (vide supra)

Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas:


02/12/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Museu Berardo;



03/12/2015 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Culturgest;






















02/12/2015 – APECDA, deslocação a Alcabideche;

05/12/2015 – Escola Profissional Gustave Eiffel – Polo Lumiar, deslocação a
Óbidos;
07/12/2015 – Escola Básica do Lumiar, deslocação ao Teatro da Luz;
09/12/2015 – Escola Básica do Lumiar, deslocação ao Teatro da Luz;

10/12/2015 – Escola Básica EB 2.3 Prof. Lindley Cintra, deslocação a Monsanto;
11/12/2015 – Escola Básico do Lumiar, deslocação ao Teatro da Luz;

12/12/2015 – Metralhas BTT, deslocação a Setúbal, Sines, Aljezur e Sagres;
14/12/2015 – Escola Básica do Lumiar, deslocação ao Teatro da Luz;

14/12/2015 – Escola Básica de São Vicente, deslocação ao Teatro da Luz;
15/12/2015 – Escola Básica do Lumiar, deslocação ao Teatro da Luz;

16/12/2015 – Escola Básica de São Vicente, deslocação à Várzea de Sintra;
16/12/2015 – Inválidos do Comércio, deslocação ao Bairro Alto;

17/12/2015 – Escola Básica de São Vicente, deslocação ao Teatro da Luz;

18/12/2015 – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Alto do
Lumiar, deslocação ao Coliseu de Lisboa;
18/12/2015 – Escuteiros do Lumiar, deslocação à Costa da Caparica e à Sobreda
(ida);
19/12/2015 – Guias de Portugal, deslocação a Fátima (ida);

20/12/2015 – Escuteiros do Lumiar, deslocação à Sobreda (volta);

21/12/2015 – Escuteiros do Lumiar, deslocação à Costa da Caparica (volta);
22/12/2015 – Guias de Portugal, deslocação a Fátima (volta);

07/01/2016 – Escola Básica de São Vicente, deslocação a Carnide;
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10/01/2016 – Recreativo Águias da Musgueira, deslocação a Pero Pinheiro;



12/01/2016 – Inválidos do Comércio, deslocação a Carnide;



























12/01/2016 – Escola Secundária do Lumiar, deslocação a Belém;

13/01/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Museu Berardo;

13/01/2016 – Escola Secundária do Lumiar, deslocação à Encarnação;
14/01/2016 – Inválidos do Comércio, deslocação a Algés;

19/01/2016 – Escola Básica 2.3 do Alto do Lumiar, deslocação a Moscavide;

20/01/2016 – Escola Básica 2.3 do Alto do Lumiar, deslocação ao Porto de
Lisboa;
22/01/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Museu Berardo;

23/01/2016 – Associação de Rugby do Sporting Clube de Portugal, deslocação
às Caldas da Rainha;

24/01/2016 – Academia Musical 1.º de Junho 1893, deslocação às Caldas da
Rainha;
26/01/2016 – Escola Secundária do Lumiar, deslocação a Vila Franca de Xira;

26/01/2016 – Escola Profissional Gustave Eiffel – Polo Lumiar, deslocação a
Belém;
01/02/2016 – APECDA, deslocação ao Porto;

02/02/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Teatro Politeama;
05/02/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação ao Teatro Politeama;
05/02/2016 – Escuteiros do Lumiar, deslocação a Constância (ida);
06/02/2016 – Escuteiros do Lumiar, deslocação ao Cacém;

07/02/2016 – Associação de Reformados do Bairro do Condado, deslocação a
Almeirim;
09/02/2016 – Escuteiros do Lumiar, deslocação a Constância (volta);

11/02/2016 – Escola Básica EB 2.3 Prof. Lindley Cintra, deslocação ao Campo
Grande;
13/02/2016 – Inválidos do Comércio, deslocação à Rua do Possolo;
15/02/2016 – Escola Básica de S. Vicente, deslocação a Abrantes;

17/02/2016 – Escola Básica EB 1 Padre José Rocha e Melo, deslocação à Baixa
Lisboeta;

21/02/2016 – Academia Musical 1.º de Junho 1893, deslocação a Oliveira do
Hospital;
22/02/2016 – Escola Secundária do Lumiar, deslocação ao Cais do Sodré;

24/02/2016 – Escola Básica EB 2.3 Prof. Lindley Cintra, deslocação ao Guincho;
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24/02/2016 – Escola Profissional Gustave Eiffel – Polo Lumiar, deslocação à
Encarnação;
25/02/2016 – Escola Básica EB 2.3 Prof. Lindley Cintra, deslocação a Sete Rios;

26/02/2016 – Escola Básica EB 2.3 Prof. Lindley Cintra, deslocação à
Encarnação;
26/02/2016 – Escola Básica EB 2.3 Prof. Lindley Cintra, deslocação à
Encarnação;
27/02/2016 – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas da Alta do
Lumiar, deslocação ao Pavilhão do Casal Vistoso;

28/02/2016 – Associação de Rugby do Sporting Clube de Portugal, deslocação a
Matosinhos;
29/02/2016 – Escola Básica EB 2.3 Prof. Lindley Cintra, deslocação ao Parque
Natural de Sintra-Cascais;

02/03/2016 – Jardim de Infância da Escola Básica do Lumiar, deslocação ao
Oceanário;
02/03/2016 – Inválidos do Comércio, deslocação a Belém;

03/03/2016 – Jardim de Infância da Escola Básica do Lumiar, deslocação ao
Oceanário;
06/03/2016 – Associação de Rugby do Sporting Clube de Portugal, deslocação
às Caldas da Rainha;

08/03/2016 – Escola Básica do Lumiar, deslocação ao Planetário Calouste
Gulbenkian;

09/03/2016 – Escola Secundária do Lumiar e Escola Básica EB 2.3 Prof. Lindley
Cintra, deslocação aos Olivais;
09/03/2016 – Escola Básica de S. Vicente, deslocação ao Planetário Calouste
Gulbenkian;
10/03/2016 – Jardim de Infância de Telheiras, deslocação ao Palácio de Queluz;
11/03/2016 – Obra Social Paulo VI – deslocação ao Oceanário;

11/03/2016 – Inválidos do Comércio, deslocação ao Teatro Politeama;
12/03/2016 – Leões de Portugal, IPSS, deslocação a Alpiarça;

14/03/2016 – Escola Profissional Gustave Eiffel – Polo Lumiar, deslocação a
Azeitão;
16/03/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Rua da Escola Politécnica;

17/03/2016 – Jardim de Infância de Telheiras, deslocação ao Palácio Nacional
de Queluz;

17/03/2016 – Câmara Municipal de Lisboa – Pelouro do Desporto, deslocação à
Doca de Belém;
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19/03/2016 – Escola Profissional Gustave Eifell – Polo Lumiar, deslocação a
Montargil;
26/03/2016 – ARAL, deslocação a Évora;

30/03/2016 – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas da Alta do
Lumiar, deslocação a Belém;
31/03/2016 – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas da Alta do
Lumiar, deslocação a Belém;
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ANEXO I
QUADRO DE TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS (19.12.2016)
NOME

1

HÉLDER AFONSO BATISTA FERREIRA

3

CRISTINA ISABEL PEREIRA GASPAR

2
4
5
6
7
8
9

CATEGORIA

Assistente Técnico

AUDITÓRIO

Assistente Técnico

BIBLIOTECA MARIA KEIL

VÍTOR MANUEL MARTINS MOTA

Sonoplasta Chefe

CRISTINA MARGARIDA DIAS

Assistente Técnico

BIBLIOTECA MARIA KEIL

SANDRA CRISTINA DA SILVA FONSECA SANTOS

Assistente Operacional

CA FORMAÇÃO

IRENE DOLORES CANDEIAS SOARES AUGUSTO
SÓNIA CRISTINA DE SOUSA BRÁS

MARIA CLEMENTINA T. NASCIMENTO BESSA
MÓNICA MARIA OLIVEIRA DIAS

10 PATROCÍNIA CORREIA VIEIRA

Assistente Operacional

Assistente Técnico

CAF - QTA. DOS FRADES

Assistente Técnico

CAF - QTA. DOS FRADES

Assistente Operacional

CAF – QTA. DOS FRADES

Técnico Superior

CENTRO DE CONVÍVIO

Assistente Operacional

JI ALTO DA FAIA

13 ELISABETE MOREIRA SALES FERREIRA

Assistente Operacional

MARIA DA LUZ SARAIVA FIGUEIREDO
BERNARDO

BIBLIOTECA MARIA KEIL

CA FORMAÇÃO

Técnico Superior

12 CÉLIA GOMES ABOIM

AUDITÓRIO

Técnico Superior

11 JOSÉ MANUEL DA SILVA AFONSO GUERREIRO

14

DEPARTAMENTO

CAF - SÃO VICENTE

JI ALTO DA FAIA

15 ALICE ANA GOMES

Assistente Operacional

JI NUNO C. FERREIRA

17 ANA SOFIA PEREIRA ANDRADE

Assistente Operacional

JI LUMIAR

16 ROSA MARIA DUARTE PACHECO

Assistente Operacional

18 PAULA CRISTINA GARCIA PINHEIRO

Assistente Operacional

20 CELESTE JESUS ROCHA DOS SANTOS MOREIRA

Assistente Operacional

19

MARGARIDA CONCEIÇÃO T. DE FREITAS
RIBEIRO

JI NUNO C. FERREIRA
JI LUMIAR

Assistente Operacional

JI SÃO VICENTE

21 ISABEL MARIA TEIXEIRA PINA

Assistente Operacional

JI TELHEIRAS

23 ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

25 ANTONIO JOSE BATISTA FERREIRA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

22 ALFREDO TEIXEIRA DA COSTA

24 ANTONIO FERNANDO MARINHO TEIXEIRA

Encarregado Operacional
Assistente Operacional

JI TELHEIRAS

LIMPEZA URBANA

LIMPEZA URBANA

26 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CARVALHO

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

28 CLIMÉRIO JORGE DA CRUZ

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

27 CARLOS JESUS ALMEIDA LOPES ARAUJO

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA
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29 DEOLINDA MARIA AIRES TEIXEIRA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

31 FERNANDO JOSÉ SALES BENSASY

Encarregado Operacional

LIMPEZA URBANA

33 FRANCISCO ARTUR DA SILVA RODRIGUES

Assistente Operacional

30 EMÍLIA CARVALHO PROENCA

32 FERNANDO MOREIRA LEITÃO

34 JOÃO FERNANDO CARDOSO CORREIA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

LIMPEZA URBANA

35 JOAQUIM MANUEL RODRIGUES VASCO

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

37 JOAQUIM SOARES MENEZES

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

39 JOSÉ ANTÓNIO DA CRUZ NUNES

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

36 JOAQUIM PEREIRA MARTINS

38 JOSÉ ALEXANDRE PINTO RODRIGUES DE SÁ
40 JOSÉ FERNANDES HENRIQUES SEQUEIRA

Assistente Operacional
Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

43 LUÍS FERNANDO DA SILVA JORGE

Assistente Operacional

44 LUÍS FILIPE SANTOS AMARAL

45 LUÍS MIGUEL MARQUES LEITÃO

Assistente Operacional

47 MANUEL SOARES MENESES

Assistente Operacional

46 MANUEL DOS SANTOS ARAÚJO
48

MARIA CELESTE CARDOSO DE ALMEIDA
PEREIRA

49 MARIA DULCE LOPES DEUS PIMENTA AGUIAR
50 MARIA ISAURA PEIXOTO DINIS CARVALHO
51 NUNO FILIPE NEVES DUARTE

52 PAULO JORGE GONÇALVES DE MATOS
53

PAULO MANUEL GONÇALVES MARQUES
REBELO

54 RICARDO ALEXANDRE MARTINS SOBREIRO

LIMPEZA URBANA

Encarregado Geral
Operacional

41 JOSÉ MANUEL DE FIGUEIREDO RODRIGUES
42 JOSÉ MONTEIRO SEQUEIRA

LIMPEZA URBANA

LIMPEZA URBANA

LIMPEZA URBANA

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA
LIMPEZA URBANA

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA
LIMPEZA URBANA

55 RUBEN RICARDO CARVALHO LOURENÇO

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

57 RUI MANUEL BARRETO DE ALMEIDA

Encarregado Operacional

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

56 RUBEN TIAGO A. M. SEGURADO FLORÊNCIO

Assistente Operacional

58 VITOR HUGO MENDES DA COSTA

Assistente Operacional

60 NUNO FILIPE NUNES FEIO

Assistente Técnico

59 VÍTOR MANUEL SALGADO COUTINHO
61 ANDREIA CARINA BOM FAUSTINO SILVEIRA

Técnico Superior

LIMPEZA URBANA
LIMPEZA URBANA
MERCADO
SEDE
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62 ARMINDO CORREIA VIEIRA

Assistente Operacional

SEDE

63 CARLA ALEXANDRA DE BARROS BRITES

Técnico Superior

65 CLÁUDIA PATRÍCIA OLIVEIRA FERREIRA

Técnico Superior

SEDE

Assistente Operacional

SEDE

64 CARLOS MANUEL DIAS ESTEVES

Assistente Técnico

SEDE

SEDE

66 CRISTINA FILIPA RODRIGUES SERRA

Assistente Técnico

68 HELENA MARIA AMARAL MOTA NASCIMENTO

Assistente Operacional

SEDE

70 LUCIA MARIA VELADA PREZADO

Assistente Técnico

SEDE

67 FERNANDO SILVA ALVES

69 JOÃO PEDRO LINO CATARINO

Técnico Superior

71 MARIA DA LUZ GUERREIRO MOREIRA

Assistente Operacional

73 PATRÍCIA ISABEL ALVES CACHUCHO MARTINS

Técnico Superior

72

MARIA GORETI MONTEIRO CARMO
RODRIGUES

Assistente Operacional

74 PAULA CRISTINA AMARAL DOS SANTOS FORTES Coordenador Técnico
75 PAULA FILIPA FARIA OLIVEIRA CAMACHO

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

Técnico Superior

SEDE

77 SÓNIA MARIA ANTUNES SILVA

Técnico Superior

SEDE

79 GABRIELA MARIA VIEIRA NEVES

Assistente Técnico

76 PAULO CÉSAR LOPES RIBEIRO

78 FILIPA ISABEL GOMES VIEGAS
80 LUÍSA MARIA ALVES JORGE

Coordenador Técnico

SEDE

Técnico Superior

UTIL

Técnico Superior

UTIL

UTIL
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ANEXO II
QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A 19.12.2016
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
Sede JFL

Educação

36 Joana Antunes

Ass. Cultura e Com.

38 João Albuquerque

Ass. Políticas Públicas

Sup. Governação

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

1980 Necessidades novas compet.: planific., fundos UE, OP;
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2015

2015

2014

2014

2014

39 Manuel Gomes

Contabilidade

Sup. Governação

Serviços jurídicos

Sup. Governação

42 Alexandre Curado

Acomp. Passeios

Desenv. Social

44 Pedro Cardoso

Porta-a-porta

40 Filipe Bacelar

41 Bruno Pereira
43 Ana Jorge

45 Paulo Silva

46 Paulo Mendes

47 Augusto Cresol

Informática
Lavadouro

Porta-a-porta

Assessoria Desporto

54
55

Tiago Gonçalves

Tatiana Almeida

Desporto

2014

Exterior

125 Já em funções
Já em funções com contrato emprego inserção
750 anterior

Todos serviços
Lavadouro
Exterior
Exterior

Sede JFL e
exterior

750 Novo serviço transferido da CML

2013

2014

700 Novo serviço transferido da CML

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

53 Catarina Lourenço

Desenv. Social

600 Novo prestador, já havia contrato anteriormente

1200 Novo prestador, já havia contrato anteriormente

Limp. Higiene Urbana

50 Hélder Trovoada
52 Ana Leite

Desenv. Social

2014

Sede JFL

Posto limpeza

Limp. Higiene Urbana

51 Nuno Gomes

Desenv. Social

Necessidade decorrente de aumento receita e
500 despesa

Higiene Urbana

48 Ana Paula Cresol

49 Fernando Pereira

Sup. Governação

Sede JFL

Licenc. e esp. público
Programação 750 ano/
Galeria/ Financ. Projetos

Contratação pública e
apoio jurídico
Processos de contratação
pendentes (EPV,
documental, concurso
pessoal)
Jardins-de-infância

Higiene Urbana
Higiene Urbana
Licenciamento
Cultura

Posto limpeza
Posto limpeza

Sede JFL e
exterior
Sede JFL e nova
Sede

Sup. Governação

Sede JFL

Sup. Governação

Sede JFL

Educação

São Vicente

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)
500
750

Tendo cessado mobilidade no mapa de pessoal, foi
celebrada prestação de serviços para conclusão de
procedimentos pendentes

Substituição de período de maternidade
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2015
2015

2015
2015

2015
2016

2016

