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

Reunião de 29 de setembro 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:














30 de junho
5 de julho
13 de julho
19 de julho (Reunião pública na Sede da JFL)
27 de julho
2 de agosto
9 de agosto
23 de agosto
30 de agosto
6 de setembro
13 de setembro
20 de setembro (Reunião pública na Sede da JFL)
27 de setembro (Convocada)

Órgãos auxiliares

O Grupo da Toxicodependência da Comissão Social da Freguesia reuniu a 21 de julho,
na Junta de Freguesia do Lumiar e a 22 de setembro, no Centro Social da Musgueira.
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Reuniões de trabalho e representações externas

Associação de Proprietários da Quinta dos Alcoutins
Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL)
Secção de Andebol do Sporting Clube de Portugal
Inauguração extensão da sede dos Pescadores da Musgueira Norte
Colóquio da Organização Geral dos Amigos da Eurovisão
Festa Comunitária no Bairro da Cruz Vermelha
Corrida Sporting Clube de Portugal
Gala da Academia 1.º de Junho de 1893
Lisbon Week
Visita Quinta dos Alcoutins com Associação de Proprietários
Reunião com Vereador José Sá Fernandes
Visita à Escola EB 2,3 do Alto do Lumiar com a Secretária de Estado
Adjunta e da Educação, Prof.ª Alexandra Leitão
Vice-Reitor da Universidade Lusófona
Divisão de Projeto do Espaço Público da CML
Instituto Ricardo Jorge
Escola Básica de Telheiras
Comunidade Hindu de Portugal
Reunião com Vereador Manuel Salgado
Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar
Vereadora Catarina Albergaria
Sporting Clube de Portugal – Evento Sporting Olympics
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha (AMBCV)
Reunião com Vereador Manuel Salgado
Associação Gerador
3.ª Divisão da Polícia de Segurança Pública
ARAL
UIT – Norte da CML
AMBCV
Direção do Sporting Clube de Portugal
Condomínio da Praça Central de Telheiras
Open Day do novo Pavilhão do SCP
Instituto do Cinema e do Audiovisual
Embaixadora da Índia
Secretário de Estado da Cultura / Lisbon Week
Diretor Municipal de Património
Rede de Bibliotecas de Lisboa (CML)
ARAL
Associação de Pais da EB 1 de Telheiras
Agrobio
ICA e Divisão Municipal de Obras e Projetos

1 de julho
1 de julho
1 de julho
2 de julho
2 de julho
2 de julho
2 de julho
2 de julho
4 de julho
8 de julho
8 de julho
8 de julho

11 de julho
15 de julho
18 de julho
20 de julho
20 de julho
20 de julho
21 de julho
21 de julho
23 de julho
27 de julho
28 de julho
29 de julho
1 de agosto
3 de agosto
9 de agosto
10 de agosto
11 de agosto
11 de agosto
13 de agosto
16 de agosto
17 de agosto
18 de agosto
30 de agosto
2 de setembro
2 de setembro
2 de setembro
6 de setembro
7 de setembro
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Secção de Andebol do SCP
Abertura ano letivo JI Lumiar
Abertura ano letivo EB Quinta dos Frades
Reunião Equipa Praça em cada Bairro – CML
Confederação Portuguesa de Yoga
Padre João Caniço
Comunidade Hindu de Portugal
EMEL
Associação de Residentes de Telheiras
Divisão de Projeto do Espaço Público da CML
Galeria de Arte Urbana da CML
Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa
ARAL
Casa da Achada
Mouras Shopping Center
Agrobio
AMBCV
Visita ao Bairro da Cruz Vermelha com Vereadora Paula Marques,
Presidente da Gebalis e AMBCV
Abertura do Fórum Fantástico em Telheiras
Academia 1.º de Junho de 1893

8 de setembro
12 de setembro
12 de setembro
12 de setembro
13 de setembro
13 de setembro
13 de setembro
14 de setembro
15 de setembro
16 de setembro
16 de setembro
19 de setembro
19 de setembro
21 de setembro
21 de setembro
21 de setembro
21 de setembro
22 de setembro
23 de setembro
23 de setembro

Representações comunitárias

Grupo Comunitário da Alta de Lisboa



21 de julho – Reunião do Fórum GCAL, na sede da JFL
15 de setembro – Reunião do Fórum GCAL, no Centro Social da Musgueira

A JFL continua a integrar o grupo de coordenação do Grupo Comunitário da Alta de
Lisboa.
Parceria Local de Telheiras

Foi igualmente assegurada presença nas várias reuniões informais da Parceria Local de
Telheiras, que se concentrou na preparação da jornada Telheiras em Movimento,
inserida na Semana Europeia da Mobilidade.

4

Representação e relações institucionais

Assembleia Municipal de Lisboa

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







5 de julho
12 de julho
19 de julho
26 de julho
13 de setembro
27 de setembro (marcada)

Assembleia de Freguesia do Lumiar

A Assembleia de Freguesia do Lumiar reuniu extraordinariamente no dia 26 de julho
para apreciar protocolos de delegação de competências do Município de Lisboa na
Freguesia do Lumiar.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
3.º trimestre de 2016, tendo sido prosseguido o processo de limagem dos vários
aspetos relativos à transferência final das competências de licenciamento para as
Freguesias, que foi prosseguindo na sua implementação. A partir de 1 de julho, as
licenças de venda ambulante estarão também totalmente na esfera da Freguesia,
tendo sido cadastrados os pedidos pendentes e elaborados fluxos de procedimento
para a sua apreciação. Por outro lado, continuam as ações de formação por parte da
CML em matéria de licença de ruído (referidas já nas últimas duas informações
escritas), a única parcela que ainda cumpre efetivar junto das Freguesias e cuja
passagem para as Juntas de Freguesia se encontra presentemente em execução.
Transferência de obrigações contratuais

Prosseguiu igualmente a identificação de obrigações contratuais a transferir e a
correção de lapsos detetados no procedimento até aqui, ainda 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. Face ao levantamento
no último trimestre, é expectável a conclusão dos mesmos até final do ano civil.

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. Continua a aguardar-se,
nesta fase, a atualização dos contratos enquadráveis nas plataformas de compras
públicas do Estado e da Área Metropolitana para prosseguir com a tarefa, mas são já
presentes à presente reunião da Assembleia alguns pedidos de autorização de despesa
plurianual nalguns casos já concluídos.
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, cuja
concretização inicialmente prevista para maio foi adiada para o período do verão, e
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posteriormente, para o outono, atenta a necessidade de conclusão de tarefas no
serviço de origem. As novas competências em matéria contraordenacional e de
fiscalização, e a abertura de polo em Telheiras exigirão igualmente novo esforço de
adequação dos recursos humanos, reorganizando os serviços para esse fim.
Novas instalações

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, estando
previsto para o final do mês de junho primeira estimativa para avaliação.
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, tendo sido realizadas
várias visitas técnicas no último trimestre e concluído protocolo de delegação de
competências com o Município para sua adaptação.
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, com calendarização para depois do verão, cujo
objeto poderá ser objeto de extensão em parceria com CML e Gebalis,
atualmente em estudo;


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, com intervenção a enquadrar no período de verão, e para
alojar a sede do Projeto BIP/ZIP selecionado para 2016/2017, Praceta
d’Sodade.
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Quadro geral

RECURSOS HUMANOS

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, continua a subsistir 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, e a
publicação já foi desencadeada, após correção de peça do procedimento,
levantamento de necessidades para procedimentos de avaliação psicológica e
clarificadas dúvidas quanto a requisitos de aptidão física para algumas tarefas,
estimando-se a saída em Diário da República na primeira quinzena de outubro.
A listagem completa de recursos humanos encontra-se em anexo à presente
informação escrita, conforme habitualmente. 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 – começaram as atividades formativas
decorrentes das múltiplas inscrições para ações em áreas de competência novas e no
âmbito de atualização funcional variada (com a CML e INA) -, 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, lamentando-se desde já o segundo adiamento.
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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.
Controlo tempo de trabalho

Atento o aumento da escala de funcionários e a sua dispersão em vários polos da
Freguesia após a reforma administrativa (Sede, UTIL, Biblioteca Maria Keil, Auditório
Orlando Ribeiro, CAF, futura sede em Telheiras, etc.), bem como a existência de
múltiplos regimes de tempo de trabalho, implementar-se-á a verificação da
assiduidade por relógio de ponto, nos termos da LGTFP. Por outro lado, será
igualmente aprofundado o modelo de controlo das horas extraordinárias, em
particular no domínio da limpeza e higiene urbana, através da otimização da
planificação e escalas e do reforço de pessoal (através do concurso de admissão em
curso).
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, aguardando-se apenas clarificação superior
quanto ao formato.

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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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILÍSTICOS
Revisão geral de 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.

Adequação de procedimentos de contratação pública

Concluída a fase de transição de competências da CML para a JFL, acompanhada da
assunção de relações contratuais anteriormente celebradas com o Município, e
encetada a normalização de todas as novas atividades da Freguesia, o que terá reflexos
positivos no volume de contratação (veja-se a substituição dos múltiplos prestadores
de serviços nos espaços verdes por uma única entidade selecionada em procedimento
concursal), pretende-se reforçar a monitorização e uniformização de procedimentos
de contratação de todas as unidades da Freguesia, com reflexos nas escolhas de
procedimentos, na utilização de minutas e procedimentos comuns aos vários
departamentos, no controlo da execução. Igualmente, pretende-se dar lugar ao
aumento significativo da planificação dos procedimentos de contratação, recorrendo
com cada vez maior intensidade às plataformas de compras públicas.
Revisão de procedimentos contabilísticos

Na sequência da primeira certificação legal de contas, relativa ao exercício de 2015 e
hoje presente à Assembleia de Freguesia, foi feito um diagnóstico abrangente das
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necessidades de melhorias e atualização de procedimentos contabilísticos.
Efetivamente, a JFL trabalha ainda com as mesmas normas de controlo interno e os
mesmos procedimentos em vigor antes da reforma administrativa e que eram
seguidos pelos anteriores executivos. Assim sendo, a Junta irá empreender uma
revisão da norma de controlo interno, já com vários anos e carecida de atualização,
(conforme foi dado nota em informações escritas anteriores), quer em função das
alterações legislativas entretanto ocorridas, quer tendo em conta as consequências
intensas da reforma administrativa. A alteração tenderá a corresponder também à
alteração a operar em 2017, com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2017 do Sistema
de Normalização Contabilística para a Administração Pública.
Para além da preparação de novo normativo, em todas as áreas referenciadas, serão
de imediato adotadas medidas de melhoria na sequência das recomendações
formuladas e identificadas ao longo do processo de certificação de contas,
nomeadamente:


Imobilizado corpóreo: A rubrica de Imobilizado Corpóreo carece de melhorias
que permitam concluir com maior segurança se os bens imobilizados estão
refletidos ou se existem bens/serviços registados que já não estão em uso por
inutilização, sinistro ou obsolescência e garantir que o imobilizado constante
nos Mapas de Amortização seja plenamente coincidente com o total da
contabilidade patrimonial. A maior parte das questões refere-se à rubrica de
Edifícios e Outras Construções, atenta a presença de intervenções no espaço
público cujos critérios de imobilização, de vidas úteis e de amortização
precisam de uniformização de critérios. Está concluída primeira avaliação e
detetadas necessidades de reclassificação no próximo exercício.



Caixa: O funcionamento da Caixa da Tesouraria passará para sistema de Fundo
Fixo, o qual apresenta as vantagens ao nível da conferência dos valores
recebidos, do controlo a qualquer momento dos valores em caixa e do controlo
dos pagamentos feitos por caixa. Está em curso a sua implementação;



Reconciliações bancárias: As reconciliações bancárias passarão a ser efetuadas
por completo mensalmente, como já vêm sendo preparadas até aqui, devendo
passar a acrescer-se a data da regularização posterior dos movimentos em
aberto, melhor evidenciando e registando o controlo permanente sobre esses
movimentos. Já está a ser executada a medida;



Especialização Económica: Vai passar-se à especialização económica dos
exercícios, ou seja, passar a refletir nos registos contabilísticos os custos e/ou
proveitos quando incorridos, independentemente da sua faturação ou
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pagamento (a contabilidade patrimonial tem vindo a ser preparada numa base
de caixa, ou seja, com o registo na contabilidade patrimonial ocorrendo no
momento do pagamento e do recebimento, o que se revela menos eficaz). A
medida está em preparação e será já implementada para o fecho de contas de
2016;


Fornecedores: Vai reforçar-se o registo de todas as faturas de fornecedores
também na respetiva conta do fornecedor, permitindo fazer a correspondência
direta e célere com a lista de ordens de pagamento por fornecedor, dando uma
leitura integrada da informação e facilitando o controlo posterior. A tarefa já
foi iniciada e o controlo de contração pública já o tem em conta;



Centros de custo: Estando já em curso a preparação de centros de custo para a
gestão orçamental por pelouros, vai a mesma ser alargado a todas as unidades
que se encontrem sob a gestão da Junta de Freguesia e que se encontram
evidenciadas autonomamente, no auto de efetivação da transferência das
competências. O Orçamento de 2017 será já acompanhado de descritivo com
esta finalidade.



Cobertura de seguros: Face à contratação de diversos seguros (de continuidade
ou pontuais relacionados com eventos específicos), importa fixar o registo em
mapa centralizado, com a descriminação dos bens/unidades seguras, respetivo
ramo de atividade, número da apólice, seguradora/corretor, capital seguro,
prémio, período de cobertura e valor registado na contabilidade patrimonial,
que permita o reforço do controlo da adequação do capital contratado para
cobertura dos riscos associados, bem como da abrangência da cobertura. Está
em curso o levantamento, que abrangerá igualmente duas necessidades
detetadas posteriormente (uma relativa à idade máxima de cobertura em
eventos com população sénior e outra relativa a eventos), bem como a recolha
de elementos sobre o que se encontra disponível nas plataformas de
contratação públicas da AML e da ESPAP.



Qualidade dos suportes documentais: Nalguns casos, em particular na
identificação de objetos contratuais, importa assegurar junto dos prestadores
de serviços e fornecedores uma maior precisão na identificação da objeto e
serviços prestados, facilitando a alocação ao centro de custo respetivo.
Primeiro pedido já foi formulado, mas ainda há necessidade de adaptação em
curso por parte de alguns prestadores;



Contabilidade orçamental vs contabilidade patrimonial: De forma a evitar
classificações discrepantes entre a contabilidade orçamental e a contabilidade
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patrimonial, proceder-se-á mensalmente à conferência/conciliação dos
montantes registados na contabilidade orçamental com os montantes
registados na contabilidade patrimonial, permitindo identificar, reconciliar e,
quando aplicável, regularizar eventuais diferenças de forma atempada. Já em
implementação;


Limitações do sistema contabilístico: Finalmente, foram diagnosticadas diversas
insuficiências do sistema contabilístico informático, já antigo e que não
responde a todas as necessidades, que geraram dificuldades de gestão na
anulação de cheques emitidos, saldos de abertura e arquivo de documentação,
pelo que se vai proceder à sua substituição, em linha, aliás, com as novas regras
contabilísticas a entrar em vigor em 1 de janeiro de 2017. Foram pedidas
apresentações a três fornecedores que estão a realizar demonstrações aos
serviços de contabilidade de forma a iniciar testes em paralelo já em 2016.
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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. Está em curso a implementação da fase seguinte, cujo objetivo é a
conclusão do Plano na Primavera de 2017, estando a estudar-se possibilidade de
apoio direto pela CIG.



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 aprovado
pela Assembleia de Freguesia de 28 de abril, estando prevista a sua primeira
reunião após o arranque do período letivo de 2016/2017, de forma a poder contar
com a presença das associações representativas dos estudantes.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete de Serviço Social

No último trimestre foram realizados 83 atendimentos sociais e 8 visitas domiciliárias.
Foram realizadas duas intervenções no âmbito da saúde pública em articulação com o
posto de limpeza e Centro de Saúde do Lumiar.
Teve lugar a atribuição de 3 apoios do Fundo de Emergência Social.
Estágios

Prosseguiu a promoção de 2 estágios curriculares de 2º ano do Curso de Serviço Social
da Universidade Lusófona.
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, 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. A
seleção dos beneficiários é precedida de uma avaliação individual dos casos de
carência, diagnosticados no âmbito do atendimento social, ou encaminhamentos
realizados por outras Instituições Sociais que atuam na freguesia (SCML, 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 12 sacos.
Desperdício Alimentar

Prosseguiu o acompanhamento do Programa do Comissariado Municipal, com
interação com formações e visita da ASAE, reforço de articulação com entidades
aderentes (Refood Lumiar e Telheiras, Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha).
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Projeto Amigo Cáritas

Na sequência de protocolo celebrado com a Junta de Freguesia para instalação de pontos de
recolha, prosseguiu a recolha de roupa nos contentores colocados na freguesia.

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 36 atendimentos. 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, a partir do 2.º semestre de 2016, mal estejam reunidas
condições físicas para o efeito.
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 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, bem como de alargamento a outros
territórios carecidos de boas acessibilidades a transportes públicos.
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 IEFP, o
serviço tem funcionado de segunda a sexta-feira, 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. Com a recente alteração legislativa que aboliu o
modelo de apresentações quinzenais, o serviço será desativado a partir de 1 de
outubro, estando em acompanhamento junto do IEFP a possibilidade de substituição
do mesmo por serviço de apoio a integração de pessoas desempregadas.
Eventos e atividades realizados



02/07/2016: CACHUPADA COMUNITÁRIA, na praceta da Maria Margarida, no
Bº Cruz Vermelha;
04/07/2016 a 15/07/2016: APOIO NA COORDENAÇÃO DA ACÇÃO JUNTA-TE AO
VERÃO INFÂNCIA, com 336 crianças entre os 6 e os 14 anos

Passeios e visitas







21/07/2016 a 24/07/2016: FIM DE SEMANA SENIOR EM PATEIRA DE
FERMENTELOS, AVEIRO;
23/07/2016 a 30/07/2016: CAMPO DE FÉRIAS UPAJE EM VILA NOVA DO CEIRA,
com 55 jovens entre os 8 e os 16 anos;
27/08/2016: PASSEIO SENIOR A LISBOA: Hippotrip, Lisboa Story Center e Arco
da Rua Augusta;
29/08/2016 a 09/09/2016: PROGRAMA JUNTA-TE AO VERÃO SÉNIOR, na Praia
das Maças e Praia do Tamariz, envolvendo 135 seniores.
23/09/2016: IDA COM 50 CRIANÇAS E IDOSOS AO JOGO SCP X ESTORIL, oferta
da Fundação Sporting,
24/09/2016: PASSEIO SÉNIOR A PIODÃO E ARGANIL;

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


Está em execução o Projeto Ainda Mais Perto, relativo à Quinta do Olival, com
ações previstas para outubro, e realização de tarefas corretivas no espaço
público decorrentes de identificação local em setembro (desmatações).
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Prosseguiram as diligências com visa a assegurar a conclusão do projeto do
Paço da Roupa Branca, cuja execução se atrasou em virtude da necessidade de
prévia remoção de amianto do local de realização das atividades.

A 29/07/2016 teve lugar a submissão de 3 candidaturas ao PROGRAMA BIP-ZIP
2016:
 PRACETA D’SÔDADE, Bairro da Cruz Vermelha;
 O LUMIAR TEM HISTÓRIA(S), Paço do Lumiar;
 GLUM, Grupo de Limpeza Urbana, Quinta do Olival;
A 09/09/2016 teve lugar a publicação de resultados do qual resultou a
elegibilidade do projeto PRACETA D´SÔDADE;
No âmbito do mais recente processo de candidaturas do programa BIP/ZIP, foi
selecionado o projeto Praceta d’Sodade, para intervenção comunitária no
Bairro da Cruz Vermelha, com valências intergeracionais, de medicação
comunitária, valorização cultural e recolha, partilha e divulgação de
manifestações culturais da população residente, que terá como ponto de apoio
espaço transferido da CML para a esfera da JFL.





Projeto ALTAMENTE (Prossecução de BIP/ZIP 2014)

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. No âmbito das Festas da Freguesia, realiza-se evento
comunitário no local no dia 2 de julho
Projeto JARDINARTE (Projeto apresentado em BIP/ZIP 2015, em execução
própria)

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
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comodato pela CML um espaço para sedear o projeto, na Alameda da Música.
No âmbito de uma estratégia em construção com a CML e com a GEBALIS e
associações de residentes, está em estudo o alargamento do projeto a apoio a
fiscalização de limpeza urbana e gestão de casas do lixo por via comunitária.
Projeto de Teatro Comunitário

Com vista a implementar um projeto de teatro comunitário nas Comemorações dos
750 anos da Freguesia, prosseguiram as visitas encenadas ao Palacete das Conchas,
nova sede da Freguesia, nas seguintes datas: 29/07/2016, 30/07/2016, 27/08/2016,
28/08/2016, 23/09/2016 e 24/09/2016. Está prevista uma edição especial de Halloween para o
mês de outubro.

Participação em reuniões e grupos de trabalho






21/07/2016: FORÚM DO GRUPO COMUNITÁRIO DA ALTA DE LISBOA, na JFL;
21/07/2016 e 22/09/2016: REUNIÕES DO GRUPO DA TOXICODEPENDÊNCIA, no
Centro Social da Musgueira e JFL;
29/07/2016: Grupo de trabalho para contributos para o PDL na área das
dependências;
22/08/2016: REUNIÃO PROJECTO AMIGO CÁRITAS, balanço trimestral.
21/09/2016: REUNIÃO REFOOD LUMIAR, na JFL;

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. A JFL tem continuado a prestar apoio
ao Centro, tendo colaborado com a Comemoração do Dia do Refugiado, promovido
pela CML em junho e tendo envolvido o Centro na sua programação de atividades
culturais, como será nomeadamente o caso como evento de 16 de outubro –
Trampolim Lumiar.
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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.

20

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 (Recriação do
Pátio da Cantigas, em versão alargada para o 2.º semestre).

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 trimestre foram aceites inscrições de alunos para o ano letivo 2016/2017,
estando já completo o processo de inscrição de 305 alunos, estando ainda a ser
processadas novas inscrições (há um total de 340). Foi feita a gestão informática dos
alunos pré-inscritos com a introdução dos dados pessoais e escolha das disciplinas no
documento Excel criado pela Coordenação para o efeito. Os dados foram analisados
havendo a necessidade de fazer inúmeros contactos com os alunos com o intuito de
resolver situações de sobreposição. Posteriormente as turmas foram elaboradas
mediante o número de vagas e ordem de escolha dos 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. Foi possível alargar o leque da oferta
formativa e está ainda em curso a preparação de mais atividades a realizar no novo
espaço.
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 foi alargado na passagem ao novo ano
letivo de 2016/2017. Adicionalmente, está em fase de conclusão o protocolo com a
Confederação Portuguesa de Yoga para oferta de aulas na UTIL, bem como vários
contactos para lecionação de cursos de culinária.
É este o novo universo de 46 disciplinas para o próximo ano letivo, às quais ainda
acresceram novas ofertas a partir de setembro, com destaque para o reforço nas artes
performativas, artes plásticas e informática, e adaptação dos níveis de oferta nas
línguas:
Artes performativas
Coro
Iniciação aos Cavaquinhos
Oficina de Expressão Dramática
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Artes plásticas
Bordados Tradicionais
Costura
Dicas da Fotografia
Edição de Vídeo
Iniciação à Cerâmica
Oficinas Criativas
Pintura
Pintura em Seda
Ciências Exatas
Matemática I e II

Ciências Sociais
Diversidade nas Populações Humanas
Economia Portuguesa
Sociologia Dinâmicas Sociais
Direito
A Constituição Portuguesa
Direito

História
Civilizações Asiáticas
Estudos do Património
História Cultura e Cinema
História da Civilização Egípcia
História da Integração Europeia
História da Música
Lisboa Simbólica
Mitologia Grega
Informática
Excel
Facebook
Internet Avançada
Internet I e II
Internet Principiantes
PowerPoint
Processamento de Texto I e II
Saúde e bem-estar
Chi Kung
Ginástica
Meditação
Psicologia
Saúde e Nutrição
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Línguas e literatura
Alemão Avançado
Alemão Intermedio
Escrita Criativa
Espanhol
Francês II
Inglês I e II
Inglês e Cultura Inglesa I e II
Literatura II
Atividades planeadas


Está marcada a inauguração das novas instalações para o dia 29 de setembro;



Até ao final do corrente ano estão marcadas as seguintes visitas
extracurriculares:
Outubro
Elétrico de Sintra
Exposição 50 anos da Ponte 25 de abril “Memórias em Arquivo”
Novembro
Museu do Dinheiro
Museu das Noticias Média e da Comunicação
Dezembro
Lisboa Natal e Luzes.

Novas instalações

Durante todo o mês de agosto foi feita, pelos funcionários da UTIL e Posto de Limpeza,
grande parte da mudança para as novas instalações na Estrada da Torre, n.º 19,
preparada a mudança da sinalética, aquisição de mobiliário letivo e a rearrumação do
espaço.
O edifício encontra-se na fase de término das obras, será efetuado uma limpeza geral e
colocação de todo o mobiliário e respetivos equipamentos nos locais devidos, de modo
a estar tudo operacional para o arranque do ano letivo, previsto para 6 de outubro,
após o feriado nacional.
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As obras de adaptação do espaço garantiram, entre outras, as seguintes
transformações:








Instalação da elevador exterior de acesso ao 1.º e ao 2.º piso, ultrapassando os
obstáculos à mobilidade;
Adaptação de nova sala para o Ciberespaço (levantamento já realizado pelos
técnicos de informática) e criação de aula própria para a lecionação de
informática;
Adaptação do espaço de forma a acolher 3 salas de aula (2 teóricas e uma
prática para artes plásticas), para além do salão nobre;
Criação de zonas de estadia e convívio;
Adaptação da cozinha para sala de atividades letivas (culinária e outras);
Aproveitamento do pátio exterior traseiro para zona de estadia;
Criação de zona de atendimento na entrada principal do edifício.
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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 no período ainda
chuvoso de maio, de forma a evitar riscos de cheias em dias de maior
intensidade de chuva nos 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. No entanto, por
força da modificação de alguns circuitos e do procedimento relativo à
deservagem, há zonas que carecem de reforço de presença, estando a ser
reequacionados circuitos e metodologias. Em particular, no último trimestre,
foram feitas diligências de revisão dos circuitos na Quinta dos Alcoutins e
envolvente do Centro Comercial do Lumiar, estando em execução nova
abordagem de lavagens de ruas em determinados circuitos da Freguesia.
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Política de deservagem e aplicação de herbicida

Com a entrada em vigor do novo quadro legal aplicável aos produtos fitossanitários, foi
necessário externalizar a um prestador de serviços a sua aplicação, o que acarretou
uma maior entropia no funcionamento das tarefas de deservagem, implicando a
realização de duas operações, por duas entidades distintas e em momentos nem
sempre coincidentes. Com vista a superar as dificuldades provocada por um acréscimo
de aparecimento de erva decorrente da pluviosidade mais intensa até tarde, recorreuse à intervenção externa da Tiliascoop para superar os casos que provocavam atrasos,
estando praticamente concluídas as operações de regularização.
No que concerne aos herbicidas, e em linha com a opção tomada pelo executivo na
sequência da recomendação da Assembleia de Freguesia, estão em estudo três
alternativas para a sua substituição (à base de sal ou de vinagre ou de intervenção
térmica), que, uma vez implementadas, permitirão também retomar a ação
concertada do posto na ação de deservagem/eliminação com aplicação de herbicida
natural.
Avaliação e certificação de qualidade

Na sequência da obtenção em abril de 2016 de certificação de qualidade de acordo
com a norma ISO 9000, o posto de limpeza tem assegurado o cumprimento dos
normativos internos e os tempos de resposta definidos no seu âmbito, prosseguindo a
execução do novo mapa de procedimentos internos de circuitos de reclamações e
pedidos de residentes, e realizados novos pequenos ajustes na execução dos novos
cantões dos circuitos do território. Prosseguiram os novos procedimentos de gestão da
frota e equipamentos do posto, que serão reforçados com a instituição formal dos
centros de custos.
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. Na presente reunião, é solicitada
autorização para compromisso plurianual com vista a aquisição e nova varredora
mecânica de maior capacidade, através de aluguer operacional com opção de compra.
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Em particular, com vista a reforçar a eficácia do circuito de recolha de papeleiras, está
concluída a aquisição de viatura a dedicar ao efeito, que foi entregue no passado dia
24 de setembro e estará doravante ao serviço do posto.
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:
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. A ação integrada em
coordenação com a CML, será transferida para outubro (esteve prevista para
setembro, mas aguardar-se-á arranque pleno do ano letivo).
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

Conclusão do processo de contratação de empresa para a manutenção dos
cerca de 300.000 m2 de área verde da freguesia, pelo prazo de 36 meses,
aguardando o visto de Tribunal de Contas para efeito do mesmo.
Manutenção dos espaços ajardinados das Escolas Básicas.
Manutenção dos espaços verdes referentes ao Concurso Público em curso.
Transferência de novos espaços verdes ao abrigo da Reorganização
Administrativa, situados no Alto da Faia III, na Rua Armindo Rodrigues e Rua
Frederico George, junto ao recente inaugurado supermercado ALDI, com cerca
de 3.761m2.

Gestão de arvoredo


Conclusão da limpeza e poda de arvoredo, iniciada no trimestre anterior, nos
seguintes locais:
- Rua José Pinto Correia;
- Rua da Castiça;
- Rua Ator Epifânio;
- Rua Eduardo Covas;
- Rua André de Gouveia;
- Rua Prof. Armindo Monteiro;
- Rua Silva Tavares;
- Rua Pulido Valente;
- Rua Prof. Vieira de Almeida;
- Estrada do Desvio;
- Alameda Mahatma Gandhi;
- Largo Luis Chaves;
- Rua Rainha D. Luísa de Gusmão;
- Praça Rainha D. Filipa;
- Estrada do Desvio;
- Rua Ernesto Costa;
- Praça Rainha Santa;
- Rua Amílcar Cabral;
- Rua José Cardoso Pires;
- Rua Pedro Queirós Pereira;
- Rua Maria Margarida;
- Rua Maria Carlota;
- Rua Maria Alice;
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- Rua Victor Cunha Rego;
- Avenida Carlos Paredes;
- Rua Herminio Monteiro;
- Rua Quinta das Conchas;
- Rua Manuel Costa e Silva;
- Rua Manuel Cavaleiro Ferreira;
- Alameda Mahatma Gandhi;
- Praceta da Rua Alexandre Ferreira;
- Praceta Guarda Mor;
- Rua Prof. Simões Raposo;
- Rua Prof. Salazar de Sousa;
- Rua Jorge Campinos;
- Rua Georges Zbyszewsky.


Em coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa, o abate de várias árvores
que se encontravam secas, para posterior substituição por outra da mesma
espécie ou de espécie diferente.



Abate de Eucalipto no parque de merendas na Rua Luis Pastor de Macedo.
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REDE VIÁRIA

ESPAÇO PÚBLICO



Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a reparação do
betuminoso em várias artérias da Freguesia, designadamente:
 Rua Luis Pastor de Macedo;
 Rua Prof. Orlando Ribeiro;
 Rua José da Costa Pedreira;
 Rua Daciano Costa;
 Rua Fernando Namora (Escola S. Vicente de Telheiras).



Conclusão da pavimentação das Pracetas Praça Rainha Santa e Praça Rainha D.
Filipa;



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:
 Rua Daniel Santa Rita;
 Rua Brito Camacho;
 Rua Prof. Eduardo Araújo Coelho;
 Rua Hermano Neves.

 Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a remoção de
viaturas do espaço público, que pelo seu aspeto aparentam estar abandonadas, nos
seguintes locais:
 Rua Prof. Mark Athias;
 Estrada da Torre.
SINALIZAÇÃO

 Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a colocação de nova
sinalização nos seguintes locais:
 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);
 Rua João Cândido de Oliveira (colocação de passagem de peões);
 Rua Fernando Namora (colocação de passagem de peões);
 Avenida Padre Cruz (colocação de passagem de peões).
 Fixação de sinalização vertical em vários locais.
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 Arranque de empreitada de pintura de passadeiras nos seguintes locais:
 Avenida Carlos Paredes;
 Avenida Eugénio de Andrade;
 Avenida Marechal Craveiro Lopes;
 Avenida Ventura Terra;
 Azinhaga da Cidade;
 Azinhaga da Torre do Fato;
 Azinhaga do Jogo da Bola;
 Azinhaga do Poço de Baixo;
 Azinhaga dos Ulmeiros;
 Estrada da Torre;
 Rua General Vasco da Gama Gonçalves;
 Avenida Carlos Paredes;
 Rua David Mourão Ferreira;
 Estrada do Lumiar;
 Estrada do Paço do Lumiar;
 Interface do Campo Grande;
 Rua Armindo Rodrigues;
 Rua Abel Salazar;
 Rua Ator António Silva;
 Rua André de Gouveia;
 Rua Armindo Rodrigues;
 Rua Arnaldo Ferreira;
 Rua Cesar de Oliveira;
 Rua Cipriano Dourado;
 Rua Direita do Lumiar;
 Rua Dr. Henrique Martins Gomes;
 Rua Fernando Namora;
 Rua António Quadros;
 Rua Filipe Duarte;
 Rua Frederico George;
 Rua Helena Vaz da Silva;
 Rua Hermano Neves;
 Rua Jaime Lopes Dias;
 Rua José Cardoso Pires;
 Rua José Escada;
 Rua Luís de Freitas Branco;
 Rua Maria Carlota;
 Rua Maria Margarida;
 Rua Mário Sampaio Ribeiro;
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Rua Prof. Fernando Lopes Graça;
Rua Prof. Francisco Lucas Pires;
Rua Prof. João Castro Mendes;
Rua Prof. Luis da Cunha Gonçalves;
Rua Prof. Mário Chicó;
Rua Prof. Moisés Amzalak;
Rua Prof. Pulido Valente;
Rua Prof. Queirós Veloso;
Rua Prof. Francisco Gentil;
Rua República do Paraguai;
Rotunda das Cinco Vias;
Rua Prof. Simão Raposo;
Rua Prof. Carlos Teixeira;
Rua S. Bento Menni;
Rua Prof. Luis da Cunha Gonçalves;
Rua Cesar de Oliveira.

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO

Parques infantis / espaços fitness
•

Realização de novas diligências junto da CML para assegurar transição dos
parques infantis ainda não recebidos no quadro da reforma administrativa (Rua
Mesnier du Ponsard e Rua Fernando Melo Mozer);

•

Preparação de empreitada geral de requalificação de parques infantis em
espaço público e equipamentos escolares da Freguesia;

Mobiliário urbano
•

Diligenciado junto da Câmara Municipal de Lisboa a substituição de papeleiras nos
seguintes locais;
 Estrada de Telheiras, jardim do Metropolitano de Telheiras;
 Rua Daciano Costa;
 Rua Luís de Freitas Branco;
 Rua Prof. Georges Zbyszewski;
 Praceta Professor José Conde;
 Rua José Cardoso Pires;
 Largo de S. João Baptista;
 Avenida Maria Helena Vieira da Silva;
 Rua Prof. Francisco Gentil;
 Praceta Prof. António José Saraiva.
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Passeios/lancis/pilaretes


Recuperação e pavimentação de acesso entre a Rua Ernesto Costa e a Avenida
Padre Cruz, no valor de € 4.448,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito
euros), com vista a criação de via de escoamento de segurança para operações
policiais de acompanhamento de eventos desportivos;



Instalação e sinalização de lombas redutoras da velocidade três passagens para
peões e adaptação de estacionamento para pessoas de mobilidade reduzida na
Avenida Maria Helena Vieira da Silva, no valor de € 7.475,00 (sete mi,
quatrocentos e setenta e cinco euros), arrancando com execução parcial de
protocolo de delegação de competências em ponto crítico junto a
estabelecimento de ensino;



Refixação e colocação de pilaretes em vários locais.

Fontanários

Articulação com a CML para a recuperação de fontanários, lagos e equipamentos do
Jardim Caldeira Cabral e Sousa Franco, para arranque em Outubro (a executar pela
CML).
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

Pintura de 7 luminárias no Jardim do Metro de Telheiras com tinta anti graffiti;

•

Diligenciado junto da Câmara Municipal
candeeiros/lâmpadas nos seguintes locais:
 Rua Luis de Freitas Branco;
 Largo D. João Príncipe de Cândia;
 Rua do Lumiar;
 Azinhaga dos Ulmeiros.

a

reparação/substituição

de

PLACAS TOPONÍMICAS
•

Reunião de coordenação com a Vereadora Catarina Vaz Pinto para articulação de
datas de descerramentos de placas toponímicas, estando já realizado contacto com
a Casa da Achada para evento relativo à Rua Mário Dionísio para data provável em
22 de outubro (a confirmar).
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Coordenação Geral
•

EDUCAÇÃO

Preparação do arranque do novo ano letivo, com apoio às Direções dos
Agrupamentos de Escolas nas iniciativas que promovam a segurança dos

alunos, garantindo uma efetiva ligação institucional com as respetivas
•

autoridades;

Reuniões 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;

•

Reuniões regulares com a equipa da CML para conclusão das obras na Escola do
Jardim de Infância do Lumiar, tendo sido realizada vistoria de receção pela CML
acompanhada pela Junta de Freguesia.

• Aquisição e conclusão dos serviços de limpeza anual de escolas, jardins-deinfância, Componentes de Apoio à Família e Centro de Artes e Formação

• Disponibilizar todo o apoio aos Jardins-de-infância e Escolas Básicas para a

promoção e gestão dos tempos livres com atividades extracurriculares e
colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia sempre que nos foi

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

• Participação nas reuniões com os diversos Estabelecimentos Escolares,

Associações de Pais e Conselhos Gerais dos Agrupamentos Escolares da
Freguesia;
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Componente social
Foi igualmente reforçada a coordenação de apoio para situações de maior necessidade
ou carência:
•



Acompanhamento das crianças com necessidades especiais, nomeadamente no
Jardim de Infância e Escolas efetuando uma análise de situações pontuais, com
manutenção de apoio específico na Escola de São Vicente de Telheiras;

Prosseguiu o 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


Prosseguiu a articulação da Biblioteca Maria Keil com as Escolas do Alto do



Prosseguiu a articulação e acompanhamento com a Escola Segura da PSP para a

Lumiar e o Centro de Artes e Formação;

realização de ações de sensibilização, durante o ano letivo 2016/2017 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;

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.

Promover e aplicar nas Escolas em 2016/2017 o Intercâmbio, Formação e
Cooperação entre os Povos no âmbito de projetos Europeus.

Lançamento de contactos para lançamento do projeto de Educação Rodoviária
e Cívica nas Escolas do 1.º Ciclo
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Apoio às Missões das Escolas
O apoio à realização das missões das Escolas do Lumiar, em particular das Escolas
públicas, continuou a representar uma opção prioritária da atuação da Junta de
Freguesia do Lumiar. Nesse sentido, asseguramos em permanência:




Acompanhamento da Gestão dos Agrupamentos de escola apoiando-os nos

seus projetos pedagógicos, com constante abertura e colaboração na
divulgação dos projetos educativos;

Continuação da articulação com a Câmara Municipal e com os serviços do
Ministério da Educação para a resolução das matérias que não se enquadram

na competência da Junta, mas em que é possível a constituição de parcerias e










de respostas concertadas;

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

Constante abertura e colaboração com as escolas da Freguesia na divulgação
dos projetos educativos;

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 e festas
de encerramento do Ano Letivo;

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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Recursos Humanos


Foi assegurada a planificação e atualização de informação para 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 – foi necessário proceder a substituição e
pessoal em baixa e licença de parentalidade e está em curso a ativação de uma

mobilidade entre serviços, de forma a manter o número de efetivos de acordo
com os rácios acordados;


Teve lugar o reforço de Monitores para as Componentes de Apoio à Família

devido à assunção do CAF da EB n.º 1 de Telheiras, conservando a Junta de
Freguesia algum do pessoal que já desempenhava funções, reforçado com
novas atividades e com admissão de nova coordenadora.

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, foram desencadeados e

realizados diversos procedimentos de reparações de manutenção nas escolas e

equipamentos da freguesia do Lumiar. A intervenção fez-se através do procedimento

n.º 65/2016, de empreitada para execução de obras de conservação e beneficiação nas
escolas da rede pública da área da freguesia do Lumiar, no valor global de 30.000€. O
alcance

das intervenções

estabelecimento:

realizadas foi o

seguinte,

por

agrupamento

e
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALTO DO LUMIAR
EB n.º 1 Dr. Nuno Cordeiro Ferreira (antiga n.º 91) e JI Bairro da Cruz Vermelha
Ala Norte
 Arranjo da porta do refeitório na ala norte;
 Arranjo da porta do ginásio;
 Colocação do caixote de lixo no recreio norte;
 Vedar as janelas do corredor do primeiro andar;
 Reparar os porta papéis higiénicos das casas de banho;
 Retirar e arranjar a chave partida da fechadura da porta das casas de
banho do r/c;
 Arranjar lavatórios das casas de banho r/c.
Ala Sul












Reparação das casas de banho do r/c;
Reparar o autoclismo da casa de banho do 1ºandar;
Colocação do suporte papel higiénico WC gabinete médico;
Sala 10 – móvel lavatório com porta solta; pintura de parede no sítio em
que foram mudados os cabides; arranjar o varão dos cortinados;
Sala 11 – aquecimento não funciona
Sala 12 e 16 – colocar os cabides mais baixos;
Sala 16 – arranjar lavatório que pinga para dentro do móvel;
Colocação do caixote de lixo no recreio sul;
Arranjar fecho na vitrina interior;
Reparar porta papel higiénico das casas de banho;
Arranjar a porta que dá acesso ao edifício.

Refeitório
 Lavatório;
 Banho-maria;
 Infiltração na parede.
Gabinete de coordenação
 Infiltração na parede.

EB n.º 1 Padre Rocha e Melo (antiga n.º 34) e JI
Piso 0









Substituir lâmpadas hall, corredor e reprografia
Wc adultos - portas/fechaduras
Wc rapazes – lavatórios
Wc-balneários - sanitas e porta- fechadura
Fechadura - caixa campainha- portão grande
Sala a.o.- fechaduras nos armários
Verificar fechadura portão grande (por vezes não fecha)
Reprografia- aduela
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1º Piso


















CAF (cantinho) porta de entrada e arrecadação - fechaduras
Sala 1 - maçaneta da porta
Sala 2 - porta com muita folga
Sala 3 - fechadura armário, cabide
Wc rapazes: lavatório, porta
Wc raparigas: lavatório, porta
Arrecadação pequena- porta: maçaneta e aduelas
Sala a.o. – porta: maçaneta
Zona suja: janela
Sala 5 - substituir lâmpadas
Sala 6 - puxador da porta
Sala 7 - porta/fechadura
Ginásio - claraboias, vidros partidos, fixação dos fios de eletricidade nas
paredes
Refeitório - vidros partidos (pequenos- temos os vidros), vidro porta está
partido, recolocação puxadores e colocação de fechos
Cozinha - torneira estragada, colocação de torneira com chuveiro
Wc adultos - substituir lâmpadas
Wc rapazes (entre a sala 9 e a 10) - sanitas deitam água, torneira solta
Wc raparigas (entre sala 11 e 12) - sanita deita água e 3 torneiras soltas
Wc rapazes (entre a sala 13 e a 14) - sanitas deitam água, torneiras soltas
Wc raparigas (entre sala 13 e 14) - sanita deita água e torneiras soltas
Sala 9 - fechadura armário e colocação de camarão na porta do armário
zona suja
Sala 10 - puxador/fechadura porta
Sala 11 - fixar portas zona suja, fechaduras secretária, lavatório zona suja
deixa cair água
Sala 12 - fechadura armário e secretária
Sala 13 - fechadura armário e secretária
Sala 14 - puxador armário, fixar dobradiças de armário, fechadura
secretária, dobradiças porta, fixar torneira zona suja
Sala 15 - fixar 4 torneiras zona suja, substituir lavatório partido, porta de
correr zona suja está solta, fechadura armário e secretária, arranjar chão
(tem um buraco), arranjar chão da zona suja (o pavimento está podre
devido à água que cai dos lavatórios)
Sala 16 - porta zona suja solta, fechadura armário
Sala de apoio- fechaduras armários e secretária
Sala Fénix - fechadura armário e colocação de parede falsa para fechar
esta sala (tamanho de uma porta)
Sala 17 - fechadura porta e armários
Arranjo paredes junto às claraboias das escadas do fundo

Outros arranjos:
 Candeeiro que se encontra a cair na SALA UAAM do 1º ciclo
 Redes campos de jogos
 Janelas sem vidros
 Composição fechaduras salas de aula
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LINDLEY CINTRA










Jardim-de-infância do Lumiar
Torneiras (casa banho do refeitório, dos adultos e cozinha);
Friso do chão junto à porta do recreio da Sala nº 3;
Trava porta do recreio da sala nº 2;
Respirador da casa banho do refeitório;
Lavatório da copa das salas nº 1 e 2, falta silicone;
No recreio grelas que estão soltas e algumas pedras do piso;
Suporte para papel junto ao lavatório na Sala das assistentes;
Estore da Sala do AAAF.
EB n.º 1 Quinta dos Frades

GINÁSIO
 Fechadura da casa do leite
 Fechadura WC professores
 Cano do lavatório WC Professores
AQUECIMENTO GINÁSIO
 3 Aquecimentos sem manípulo

COZINHA/ REFEITÓRIO
 Vidro da porta da cozinha que dá acesso ao exterior está a cair. A calha
não suporta o pedo do vidro da porta
 Mosaicos e azulejos partidos
 Zona de lavagem com uma torneira avariada e uma lava loiças avariado
(quando se abre a torneira a água cai diretamente no chão)
 1 Aquecimento sem manípulo
 Porta para o exterior sem maçaneta e com o vidro partido
 Colocar a cortina de fogo foi
 Exaustor da cozinha que fica por cima do grelhador não tem tiragem
suficiente, o que faz com que o alarme de incêndio dispare no quartel dos
bombeiros, sempre que se fazem grelhados
 Campainha que toca apenas na cozinha
Núcleo frente R/C


ENTRADA
o Fechadura do quadro da luz
o Fechadura do quadro das telecomunicações
o Porta de entrada principal só abre uma parte
o Mosaicos partidos
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SALA 2
o Aquecimento que não aquece
o 2 Aquecimentos sem manípulos
o O vidro da porta para o exterior está rachado de uma ponta à
outra
SALA 3
o 1 Aquecimento que não se consegue desligar
o Aquecimentos sem manípulos
NÚCLEO (ZONA SUJA)
o Torneira e cano
WC MENINAS
o Autoclismo da última sanita
o 1 Lavatório que pinga
WC MENINOS
o 1 Lavatório que pinga
BIBLIOTECA
o Porta exterior da biblioteca falta a maçaneta

PISO 1.º ANDAR (FRENTE)
 SALA 5
o Porta da sala 4 tem um buraco, (provocado pelo manipulo do
aquecimento quando a porta abre)
 WC MENINOS
o Falta a fechadura no suporte de papel higiénico
 WC MENINAS
o Um lavatório que pinga
 NÚCLEO (ZONA SUJA)
o Interruptor da eletricidade
o Torneira e cano
o 1 Aquecimento não aquece
 SALA 6
o 1 Aquecimento não aquece
o 1 Aquecimento sem manípulo
NÚCLEO DETRÁS R/C
 ZONA SUJA
o Torneira Partida
o Armários com fechaduras danificadas
o Portas sem borrachas e almofadas das portas soltas
o Porta de acesso ao exterior (recreio) sem puxador
o 1 Grelha da galeria que caiu
o Colocar uma grela de respiração/ventilação na porta da
arrecadação por baixo das escadas
o Reparação do armário do WC
 WC MENINOS
o Falta de suporte de papel higiénico
o 1 Lavatório avariado
 WC MENINAS
o Falta de suporte de papel higiénico
o 1 Wc avariado
o Torneiras dos lavatórios
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SALA 8
o Aquecimentos sem manípulo
o Chão danificado
SALA 9
o 1 Aquecimento sem manípulo

1.º ANDAR
 SALA 10
o Porta da sala tem um buraco
o Humidade junto às janelas
 SALA 11
o Aquecimento pinga água
o Aquecimentos sem manípulos
 WC MENINAS
o Falta de fechadura nos suportes de papel higiénico
o Falta uma porta no Wc
o Cano de lavatório partido
 WC MENINOS
o 1 Porta rolos avariado
o Grelha da galeria que caiu
 (ZONA SUJA)
o 1 Aquecimento com falta de manípulo
o Torneira avariada
ENTRADA
 Fechadura do quadro da luz
 Fechadura do quadro das telecomunicações
 Portas do contador da água
 Sargetas

OUTROS
 Tampa da ventilação, que está colocada no telhado soltou-se com vento, o
quem faz com que chova ainda mais dentro do edifício
 Chaminé partida
 Caldeira, este equipamento dispara sem razão aparente e pinga água, é
urgente a sua reparação
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA
Jardim-de-infância de Telheiras

Infiltrações e construção civil
 Tetos dos corredores com infiltrações em vários pontos.
 Sala das educadoras e gabinete contíguo - com infiltrações e rachas nas
paredes.
 Sala 2 - chão por baixo do lava loiças danificado.
 Sala 4 - pedra na zona do lava loiça com racha que deixa passar água e
danifica o chão.
 Sala 3 - humidade paredes e teto incluindo dispensa, lâmpadas fundidas,
janela que não abre e chão por baixo do lava loiça danificado. Wc azulejos
partidos.
 Sala 5 -Chão e paredes com buracos, torneira do lava loiça pinga, lâmpada
fundida.
 Gabinete médico – com infiltrações.
Portas e fechaduras
 Portão de acesso aos caixotes do lixo
 Fechaduras dos contadores que se encontram neste espaço
 Reparação de portas e maçanetas
Eletricidade
Refeitório - falta de lâmpadas

Canalização
WC (sanitas que entopem, torneiras que avariam)
WC caixa de papel higiénico partido, falta torneira de água quente no chuveiro.
Sala das assistentes - cano da caldeira pinga ferrugem e necessidade de um ponto
de água para os utilizadores da sala.
EB n.º 1 Telheiras

Canalizações
 A sanita W/C da sala de multideficiência verte água por trás a sanita
 Arranjo da sanita e autoclismo no w/c das meninas – Bloco A-1ºandar
 Fixação da torneira do lavatório direito do w/c dos rapazes – Bloco A-1º
andar
 No w/c do Bloco C- r/c das meninas, é preciso arranjar as torneiras porque
estão soltas e os canos dos lavatórios deitam água. No w/c dos rapazes,
cai água no cano por trás do autoclismo
 No w/c das meninas precisa de recolocação de 2 torneiras.- Bloco B – 1º
 No w/c dos rapazes, há 2 sanitas que deitam água por trás. – Bloco B – r/c
 No w/c das raparigas precisa de 2 lavatórios novos (estão partidos) e
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respetivas torneiras
Arranjo do chafariz do recreio de trás porque verte água

Fechaduras e portas
 Arranjo da porta branca do refeitório que dá para o recreio de trás. Não
abre
 Arranjo da fechadura da porta branca, do lado direito, de quem entra e da
porta branca que dá para as traseiras.- Bloco A
 Arranjo de uma porta de armário da sala7
 Arranjo do fecho de 1 janela na sala 7 e de 2 fechos no hall do Bloco A-1º
andar
 Arranjo de fechaduras das portas da sala 17/18
 Arranjo do puxador da porta branca em frente das escadas no Bloco C- r/c.
(não abre por fora)
 Arranjo do fecho de duas janelas na sala 12 e de um na sala 9
 No w/c das raparigas é preciso recolocar a porta da despensa. Bloco B –r/c

Eletricidade
 Verificar o quadro da eletricidade do Bloco A - 1º andar. A fase das
tomadas tem de estar desligada
 Na sala 11 precisa da substituição de 2 lâmpadas do teto e uma do quadro
Vidros
 Colocação de um vidro na despensa do bloco B – r/c
EB n.º 1 do Lumiar (Alto da Faia)

Genéricos carpintaria, fechaduras e estores
 Fixar ganchos para cadeado na despensa (Salas 1-12)
 Verificar e reparar estores (Salas 1-12)
 Afinar fechos das janelas (Salas 1-12)
 Sala 3- Compor fechadura de 1 gaveta da secretária
 Sala 4 Fixar um espelho de tomada
 Sala 5 Arranjar fechadura da porta
 Sala 6- Arranjo do pavimento
 sala 6- Colocar 2 fechaduras com chave nas gavetas da secretária
 Sala 7- Colocar 1 fechadura com chave num armário
 Sala 7 - Colocar 2 fechaduras com chave nas gavetas da secretária
 Sala 7- Colocar massa num azulejo partido
GINÁSIO
1 Lavatório entupido (sifão) – wc raparigas
- Arranjar 1 autoclismo (verte água continuamente) – wc rapazes
- Arranjar torneira de 1 chuveiro (verte água)
- Arranjo do pavimento (grande racha no chão) – perigo de acidente
- Verificar fechos da porta metálica de fole – perigo de acidente
- Arranjo de uma infiltração no teto
- Fixar grelhas de respirador – parede
- Fixar a maçaneta da porta principal do ginásio
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RECREIO
Recreio - Substituir grelhas de escoamento de água, à volta do campo de jogos perigo de acidente
- Arranjo dos candeeiros exteriores (partidos)
- Colocação de um bebedouro, junto à torneira ou arranjar o que já existe
Arranjo do varandim solta
- Colocar massa nas juntas de algumas paredes
Jardim de Infância Alto da Faia

Genéricos carpintaria, fechaduras e estores
 Verificar estores (salas 1-4 e ensino especial)
 Verificar e compor fechos das janelas (salas 1-4 e ensino especial)
Sala 3






Colocar 1 espelho de interruptor
Arranjar lavatório entupido
Colocar 2 maçanetas num móvel do cantinho das bonecas
Colocar a porta do guarda - loiça do cantinho das bonecas
Colar uma faixa de azulejos

Sala 4
 Colocar 1 espelho de interruptor
WC



Arranjar 1 torneira de lavatório – foi arranjada, mas o fluxo de água é
muito forte e vaza para o chão

Recreio
 Colocação de um bebedouro ou arranjar o que já existe
Átrio


Sala Ensino Especial - Colocar 1 fechadura nova com chaves na porta

Entrada
 Verificar de onde se deslocou uma placa de zinco, que caiu junto à entrada
WCs 1º Piso
 WC rapazes
- Arranjar fluxómetro de 1 urinol
- Arranjar sifão de 2 urinóis
- Fixar 1 suporte de papel higiénico
 WC raparigas
- Arranjar o temporizador de uma torneira do lavatório
Refeitório
 Substituir torneira do tanque de carne e peixe
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Encher e fixar 2 extintores, vandalizados na última intrusão à escola

Eletricidade
 1.º piso Corredor - Substituir todas as tomadas por tomadas de segurança
 2.º piso Corredor - Substituir todas as tomadas por tomadas de segurança
 2.º piso Arranjar lâmpadas fundidas
 WC Salas 3/4 - Arranjar 1 lâmpada e articular com quadro elétrico
Escola Básica de São Vicente (Telheiras)

Sala D5
 Retirar a cuba e o mármore partido
 Substituir as placas de teto
 Consertar a porta exterior
 Pintar a sala
Portas exteriores
 Afinar 6 portas

Bloco D1
 Pintar corredor

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




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

escolas para os edifícios continuarem a estar ligados, de forma direta e
automática ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa;

Manutenção mensal e reparação dos elevadores dos Jardins-de-infância e
Escolas do 1º Ciclo prosseguiram.
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Projetos de Enriquecimento Escolar

Estão a ser ultimados os detalhes dos diversos projetos de enriquecimento curricular a
desenvolver ao longo do novo ano letivo de 2016/2017, prosseguindo com os projetos

de anos anteriores, com valências inovadoras, nomeadamente as seguintes iniciativas,
de que daremos conta detalhada na próxima reunião, com a versão atualizada dos
programas:


Teatro Como Instrumento Educativo, inserido no Festival “Felizmente à



Projeto “Música com Talentos!”




Lumiar!”

Educação para a Cidadania

Projeto “O Futuro das Atitudes nas Escolas”

Ação Praia – Campo 2016 “Junta-te Ao Verão!”

Decorreu a organização da tradicional Ação Praia Campo para 2016 “Junta-te Ao

Verão!”, a qual se iniciou a 4 de Julho a termina a 15 de Julho, integrando-a em todas
as atividades de verão destinada à população jovem para 2016. A iniciativa contou este
ano com 336 crianças inscritas.

Foram contratados 42 Monitores e 8 coordenadores para o Programa Praia Campo

2016 “Junta-te ao Verão!”, tendo as atividades envolvido inúmeras ações de
enriquecimento curricular de manha, na praia e na parte da tarde em vários pontos da
cidade e da região:


Cinema no Auditório Orlando Ribeiro



Cabeço de Montachique









Clube de Ténis Paço Lumiar
Clube de Golfe Alcoutins
Tapada de Mafra
Castelo S. Jorge

Peddy Paper na Quinta Pedagógica
Parque Monteiro Mor

Parque Aventura Jamor
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Ações de férias das CAF e do Centro de Artes e Formação


CAF DA QUINTA DOS FRADES E SÃO VICENTE DE TELHEIRAS
Durante o mês de julho, as crianças inscritas rumaram à praia. A parte da tarde
era reservada a atividades. Entre passeios, aulas de dança, desporto, piscinas
insufláveis, entre outros. Realizaram-se ainda diversas atividades nos vários
CAFs:
o SEMANA DA MODA
Na semana da moda, as crianças tiveram oportunidade de arranjarem os
cabelos, de terem conselhos de styling, de maquilhagem e de
produzirem algumas roupas. Para terminar em grande para além de um
desfile de moda, as crianças ainda visitaram a Escola de Moda de Lisboa.
o SEMANA DESPORTIVA
Boxe, artes marciais, capoeira, zumba foram alguns dos desportos que
as crianças da CAF puderam experimentar. Com uma abordagem rápida
a cada um dos desportos, aprenderam as regras básicas e os passos
essenciais de cada um destes desportos. Um dos pontos altos da
semana do desporto foi a visita ao Estádio do Sporting Club de Portugal
e a visita ao Jamor onde também conseguiram experimentar outros
desportos como o ténis e o minigolfe.
o CAF ABERTO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Abrimos as portas da CAF a todos os encarregados de educação que
quiseram vir brincar com os seus e com os outros educandos.
o VISITAS CAF
Durante as férias grandes tivemos a oportunidade de fazer várias visitas.
(Fábrica da Coca-Cola, o Estádio Nacional do Jamor, o Estádio de Futebol
do Sporting, a Escola de Moda de Lisboa, a Quinta das Conchas e a Visita
ao Aqueduto das Águas Livres).
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No âmbito do plano de atividades do Centro de Artes e Formação, para a
interrupção letiva de Verão, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e
Setembro, foram realizadas as seguintes atividades e visitas:
o Semana de Praia (Costa da Caparica), aula de surf (Costa da Caparica),
Piscina Oceânica (Oeiras), Parque José Gomes Ferreira, Parque de Santa
Clara, Belém, Quinta das Conchas, Motel LX- Curtas Lobo Mau
(Cinemateca), Workshops de Quizomba, Workshop de Massagens,
Workshop de Ilustração, Jogos de Água e Gincanas, Sessões de Cinema
(ICA), Museu do Teatro e Dança, Museu do Traje e Parque Monteiro
Mor, Campo de Férias (Vila Nova do Ceira), Festival Andanças (Castelo
de Vide).
o Estas atividades envolveram no total, 60 crianças e jovens, residentes
no Alto do Lumiar.
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Componente de Apoio à Família

Enquadramento

O projeto da Componente de Apoio à Família representa um complemento ao
programa das atividades e tem como finalidade a adequação do horário escolar às
necessidades das famílias. Importa assegurar uma nova forma de atendimento de
qualidade, capaz de ir para além do tempo educativo, numa lógica vocacionada para o
bem-estar das crianças e correspondendo às expectativas e reais necessidades das
famílias. É transversal a intenção e preocupação da Junta de Freguesia em colocar a
criança como sujeito interveniente e com opções de escolha no modo como tira prazer
dos seus “tempos livres”.
Objetivos
Nesta linha, 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, às quais acresce a assunção da Componente de Apoio à Família
da Escola Básica n.º 1 de Telheiras) 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.
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Projetos Educativos dos CAF

- Quinta dos Frades, São Vicente e Telheiras Enquadramento

As Componentes de Apoio à Família procuram ir ao encontro das diversas

necessidades familiares não apenas no que diz respeito aos horários escolares mas
também na escolha de atividades e na componente social. Outra das preocupações
será o de estarem em constante evolução e crescimento, acolhendo sugestões dos
pais, professores e alunos.

Por esta razão, no ano de 2016/2017 para além de sedimentar definitivamente na

calendarização o mês de agosto, está em avaliação a possibilidade de descentralização

da sua realização em mais de um agrupamento. Também se manterá a abertura
durante as interrupções letivas a alunos exteriores à escola e ao agrupamento, a
crianças até aos 12 anos.

Desenhamos um programa de atividades que durante o período escolar passa pela

realização de trabalhos de casa, de trabalhos relacionados com datas significativas,
tanto do calendário anual como da calendarização de eventos da Junta de Freguesia do

Lumiar ou com o Plano Anual de Atividades da CAF, com um reforço de coordenação e
sinergias intensas entre todos os CAF, bem como com o Centro de Artes e Formação
do Bairro da Cruz Vermelha.

Assim sendo, está a ser ultimado o trabalho de coordenação e fecho dos planos de
atividades, que passa por:
•

Assegurar que o Plano Anual de Atividades para o ano letivo é aplicado a

•

Reuniões de coordenação entre a CAF e a Junta de Freguesia do Lumiar a

•

cada ano de escolaridade e que é dinâmico e diversificado

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.
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•

Reuniões de coordenação entre a CAF, o estabelecimento e o agrupamento

•

Reuniões de coordenação com os monitores da CAF.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respetivo.

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 todas as interrupções letivas,
incluindo o mês de agosto

Inscrições para os períodos letivos e não letivos dos alunos que vão
frequentar a CAF.

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.

Reuniões com os Voluntários que participam nas atividades realizadas
durante as interrupções letivas.

Reuniões com os Estagiários e com as respetivas instituições.
Orientação dos diferentes voluntários e estagiários.

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

Está igualmente em conclusão a atualização detalhada do plano de atividades para o
ano letivo de 2016/2017 do Centro de Artes e Formação, que manterá os eixos fixados
em anos anteriores, com substancial reforço de articulação com as 3 Componentes de
Apoio à Família sob gestão da Junta de Freguesia, com os Projetos BIP/ZIP em
execução no território.
EIXO DE INTERVENÇÃO I – Fomentar a criação de projetos de vida junto dos jovens e

famílias, desenvolvendo estratégias que visem melhorar o desempenho escolar,
assente em:


Apoio escolar: A sala de apoio escolar visa apoiar a criança e o jovem na

realização dos trabalhos de casa, preparação para testes de avaliação e
organização de cadernos escolares. A atividade está a ser implementada

semanalmente, com o apoio de 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.

EIXO DE INTERVENÇÃO II – Implementar projetos que visem o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais, e comportamentos saudáveis.
EIXO DE INTERVENÇÃO III – Promover uma gestão adequada dos tempos livres,
através da implementação de atividades – no âmbito das expressões artísticas de
interesse dos jovens.


Dança Criativa: Esta atividade têm como base de trabalho os grupo Mini

Wesa/Wesa e aborda os estilos de dança africana, hip-hop e

contemporânea. Têm como objetivo estimular diversas competências
socioculturais, nomeadamente, relacionamento interpessoal, concentração,
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disciplina, expressão corporal, expressão emocional e criatividade. Neste

trimestre foram apresentadas coreografias no Festival Mudança e está já


prevista intervenção no Gerador Trampolim de 15 de outubro.

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.

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 o primeiro número do jornal


digital Correio do CAF.

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.

Orquestra de Bombos: Participação dos jovens do CAF no grupo de bombos
Alta Batida.

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.

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. São realizados diversos
exercícios e projetos, tanto individuais como grupais, para decoração do
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espaço CAF ou de eventos comunitários e espetáculos em que o CAF



participa;

Jogos Sociais e Peddy Papers: realização semanal de torneios de jogos de
mesa e jogos de pista.

Horta pedagógica: pretende ser um espaço onde se possibilita a

experiência prática e sensorial de ligação com a natureza, que se traduz na

possibilidade de contacto das crianças e jovens com atividades agrícolas e

de jardinagem, envolvendo os participantes na sua manutenção.



Atualmente a horta é composta por ervas aromáticas e alfaces.

Net Games: Realização de jogos lúdico-pedagógicos com recurso à internet.

Desporto: Treinos de basquetebol e de futsal, e exploração de alargamento
a outros desportos

Monitorização e Avaliação do Projeto CAF





Implementação do Plano Anual de Atividades e gestão da equipa de trabalho.

Realização de relatórios de avaliação de todas as atividades e projetos
desenvolvidos no CAF.

Reuniões de avaliação quinzenais com a equipa de trabalho.
Reuniões com os Encarregados de Educação.
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Biblioteca Maria Keil

CULTURA

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

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

A Biblioteca tem recebido parte da gestão do acervo da Biblioteca Central Municipal
durante o período de obras que decorrem no Palácio Galveias, com grande
recetividade pelo público adulto, levando a Junta a ponderar a implementação de
modalidade de leitura para adultos com carácter permanente. Está em curso junto da
CML a procura de uma solução para alargamento do espaço.
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, dificultado pela saída, para já, dos dois
técnicos da CML que lá se encontravam afetos. Para já solucionado com reforço
pontual de técnico, está em curso articulação adicional com CML para os
eventos promovidos pelo Município;
Definição de modelo de programação para o segundo semestre de 2016,
atentas as necessidades do Serviço de Bibliotecas no acesso ao espaço, e
antecipação de novo modelo de articulação de marcações de eventos próprios
e externos para 2017;
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.

Estão concluídas 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, estado em finalização a receção da obra, com o Auditório já
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em funcionamento. Vai ser reforçado o material técnico (som, iluminação e apoio
plateia), bem como realizados reforços nas medidas de segurança.
Galeria Liminare

Manteve-se em exposição a primeira exposição patente na Galeria Liminare ( “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

Prosseguiram as sessões do Clube de Leitura do Lumiar, com reuniões mensais de
análise e discussão das obras selecionadas pelos membros. Realizaram-se as seguintes
sessões:



Quinta das Conchas: 20 de julho
Salão Nobre da JFL: 21 de setembro

Adicionalmente, realizaram-se diversos eventos de apresetnação e lançamento de
obras, em vários espaços da Freguesia, a saber:

• Antologia “Templo de Palavras” Nº 3, de vários autores portugueses, no Salão
Nobre da JFL, a 9 de julho

• Paradigma(s) - Coletânea de poesia e texto poético da Lusofonia – 100
autores, no ABMOR, a 17 de setembro
Eventos do último trimestre:


II Colóquio do Lumiar
Mantendo a iniciativa realizada em 2015, realizou-se a 2 de julho, no Museu
Nacional do Teatro e da Dança, a 2.ª edição do Colóquio de Verão do
Lumiar, desta vez focado na Ermida de S. Sebastião



Arraial do Agrupamento nº 66 do Corpo Nacional de Escuteiros
Realizou-se na sede do Agrupamento na Rua Luis de Freitas Branco, a 2 de
julho, o habitual Arraial do Agrupamento do CNE do Lumiar, com animação
musical e com o apoio da JFL.
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Festa Comunitária | Bairro da Cruz Vermelha
Marcando o fim das Festas da Freguesia, realizou-se a 2 de julho no Largo
do Bairro da Cruz Vermelha uma Festa Comunitária com cachupada
confecionada pelos residentes, atuação de grupos locais e música africana.



Apresentação do curso de Gipsy Duende
Realizado no Auditório da BMOR a 3 de julho, a apresentação do espetáculo
de música e dança contou com o apoio da Junta de Freguesia do Lumiar.



I Feira Medieval do Lumiar



Pátio da Índia
Em colaboração com a Comunidade Hindu de Portugal e com o Alto
Comissariado para as Migrações, realizou-se a 23 de Julho a abertura do
Pátio da Índia, que contou com a presença da Secretária de Estado da
Igualdade e Cidadania, Catarina Marcelino.



Colóquio Internacional Poderes e Circunscrições Religiosas e Civis – A
propósito dos 750 anos da Freguesia do Lumiar

Realizou-se, no âmbito das comemorações dos 750 anos da Freguesia, a I
Feira Medieval do Lumiar, nos dias 15 a 17 de julho, no Largo de São João
Baptista. O evento contou com a presença de mais de 30 expositores, a
recriação histórica da oferenda das relíquias de Santa Brígida à Freguesia do
Lumiar, espetáculos de rua e animação durante os 3 dias.

Em coorganização com a Academia Portuguesa da História, e com apoio da
ANAFRE e da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, decorreu no
Palacete dos Lilases de 15 a 17 de setembro a Conferência Internacional
comemorativa dos 750 anos da Freguesia do Lumiar, com conferencistas
brasileiros e espanhóis, e comunicações livres de inúmeros investigadores
nacionais. O programa do Colóquio foi o seguinte:
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15 de setembro
Abertura
 Sessão de abertura: Presidente da APH, Presidente JFL,
Presidente ANAFRE, Presidente AFL;
 Conferência Inaugural - Pedro Delgado Alves (JFL), "Breves
apontamentos sobre a organização administrativa da capital
desde o advento do constitucionalismo: da uniformidade à
singularidade do modelo de Lisboa"
Tema 1 – A Freguesia: de divisão religiosa a circunscrição administrativa.
 Conferência – Rui Figueiredo Marcos (APH/FDUC), "Os Caminhos
Jurídicos das Freguesias na História da Administração Pública
Portuguesa"
 Conferência - Maria Isabel Del Val Valdivieso (APH/UV) “La
parroquia como centro de organización sociopolítica en la
Castilla medieval”
 Conferência – José Marques (APH/FLUP), “Paróquias / freguesias:
dos primórdios ao século XVI. Contributo para um contraste
Norte / Sul”
 Conferência – João Marinho dos Santos (APH/FLUC), “Os Poderes
no Açores durante a Idade Moderna”
 Comunicações livres:
o Henrique Almeida (IPV), “Freguesia de Viseu: memória(s)
do passado na (re)construção de identidade”;
o Alberto Antunes de Abreu (APH), “Paróquias do primitivo
chão de Viana (Viana do Castelo) até 1622”;
o Paulo Silveira (JF Três Povos – Fundão), “Três Povos, três
aldeias, uma freguesia: O projecto de um desenho da
reforma administrativa”.
16 de setembro
Tema 2 – Os Municípios: um poder local multissecular.
 Conferência – Maria Helena da Cruz Coelho (APH/FLUC), "Da
instituição municipal à reforma manuelina dos forais - um
percurso histórico multissecular”
 Conferência – Maria de Fátima Antunes dos Reis (APH/FLUL),
“Expressões do poder local: as elites em Portugal na época
Moderna. Linhas historiográficas”
 Comunicações livres
o Maria da Graça Vicente (APH), “O antigo concelho de
Sarzedas - um concelho rural da Beira Interior – através
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das memórias paroquiais”; Margarida Sobral Neto
(APH/FLUC), “O Governo Concelhio na época moderna:
protagonistas e processos de decisão”;
o Marco Daniel Duarte (APH), “Da freguesia ao concelho,
do distrito à região, do País ao Estrangeiro: a notícia das
aparições de Fátima no ano de 1917”.
 Conferência - Arno Welling (APH/IHGB/UVA), “O município no
Brasil-colônia, expressões e limites do poder local”
 Conferência - José Sanchez Arcilla Bernal (APH/UCM), "Los
municipios en Portugal y Castilla: una visión comparada"
 Comunicações livres
o Fernando Andrade Lemos (APH), “O Lumiar no fim da
Monarquia, a partir dos Livros de Actas da Junta de
Freguesia do Lumiar”;
o Pedro Vaz Pereira (APH), “A Freguesia do Lumiar no
contexto do correio em Portugal”;
o Ana Arez Romão, “Nuno Côrte-Real – Raízes no Lumiar,
projecção pelo mundo”.
17 de setembro
Tema 3 – Regiões e regionalismo: um debate em aberto.







Conferência - Fernando Catroga (APH/FLUC) “Os fundamentos
histórico-geográfico das Regiões e Regionalismo em Portugal
(sec XIX-XX)”
Conferência - Maria de Lourdes Viana Lyra (APH/UFRJ),
“Estratégia de ocupação das terras lusas de além-mar”
Conferência - Emilio de Diego Garcia (APH/UCM), “El
regionalismo: de la geografía a la política”
Sessão de Encerramento: Presidente APH, Presidente JFL

Festival Mudança

Em coorganização com a Associação de Residentes do Alto do Lumiar,
realizou-se no dia 17 de setembro, na Quinta das Conchas o Festival
MuDança – Expressões Artísticas na Alta de Lisboa. O evento teve uma
expressiva adesão de público ao longo da tarde e noite, com vários milhares
de espetadores, e contou com o seguinte cartaz:
o Deezy ft. Monstra
o Nininho Vaz Maia
o Luso Baião
o Chalo Correia
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Irmãos Massoka
Estraca
Samuel Larcher Trio
Coro da Achada
CLK
Lil Malaikes
Badjo Pa Dianti
Tchexs
Danças Khatak da Comunidade Hindu de Portugal
Look Like Us
Balumukas
Capoeira Alto Astral
BQT
BroadG
CAF Best Flow
WESA
Slimn’Jila

• Teatro

No âmbito do apoio à atividade teatral, para além das apresentações da pela
comunitária na nova sede da Junta de Freguesia, realizaram-se

o Promoção do programa Vá ao Teatro com a sua Junta de Freguesia, em
virtude de protocolo com o Teatro Aberto, com acesso à peça
Constelações de Nick Payne, de 27 a 31 de julho, com preços de
desconto e oferta de bilhetes em concurso.
o Arranque da apresentação da peça em 4 sessões Conversas com o
Principezinho, no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar, a 17 de
setembro (com as restantes apresentações previstas para outubro,
novembro e dezembro)

• 10 ª Edição do Fórum Fantástico

Realizou-se com o apoio da Junta de Freguesia do Lumiar e organização a Épica
no Auditório da BMOR, de 23 a 25 de setembro, a 10.ª edição do Fórum
Fantástico, com o seguinte programa:
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23 de Setembro, Sexta-feira
 Sessão “Apresentação do Seminário BD, Estética e Pensamento Político”
(com Hélder Mendes e Rogério Ribeiro)
 Sessão “Investigando Fantasia e Ficção Científica na FCSH” (com Maria
do Rosário Monteiro, Jorge Rosa e Teresa Botelho)
 Sessão “Planetas: Ciência e Ficção” (com Nuno Galopim, João Barreiros e
Joana Lima)
 Sessão “Metamorfoses Musicais” (com João Morales)
 Sessão “Os Contos não Vendem”, gravação de programa de rádio (com
Joana Neves).

24 de Setembro, Sábado
 Workshop “Introdução à Impressão 3D” (com Artur Coelho)
 Sessão “To fandom or not to fandom?” (com Carlos Silva (Imaginauta),
André Silva (SciFiLX), António Monteiro (Sustos às Sextas) e Rogério
Ribeiro (Fórum Fantástico))
 Sessão “Outra História, Outro Portugal” (com Miguel Real, André
Morgado e Miguel Vale de Almeida)
 Apresentação da antologia cyberpunk “Proxy” (Editorial Divergência)
 Sessão “À conversa com a Oficina de Escrita Polícia Bom, Polícia Mau
(com Rui Bastos, Leonor Macedo, Joel Gomes, Elsa Cruz, Júlia Pinheiro,
Rogério Ribeiro e Luís Filipe Silva)
 Sessão “Indústrias Criativas” (com Nuno Duarte, Ricardo Venâncio, Ana
Fragateiro e Tiago Pimentel (Credo quia Absurdum))
25 de Setembro, Domingo
 Sessão “Gaming” (com Ricardo Correia e João Campos)
 Sessão “Sugestões de Literatura e Cinema” (com João Barreiros, Artur
Coelho e Ana Cristina Alves)
 Apresentação de “Galxmente”, de Luís Filipe Silva (Saída de Emergência)
 Sessão “Banda Desenhada Fantástica” (com Geraldes Lino, Sérgio Santos,
Patrik Caetano, João Raz, Miguel Jorge e Filipe Melo)
 Sessão “Take It Easy” (com Bruno Caetano e Jerónimo Rocha), com
exibição das curtas “O Encoberto – Director’s Cut” e “Arcana”.
Todos os dias durante o evento esteve disponível uma Feira do Livro Fantástico

Património

Está prevista para breve a intervenção na fachada do muro do Museu Nacional do
Traje no Largo Júlio de Castilho, no âmbito das contrapartidas da cedência do espaço,
estando marcada reunião de articulação com a direção do Museu para a última
semana de setembro.
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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,
podendo avançar-se para a sua digitalização mal esteja concluída aquisição de meios
técnicos adequados.

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
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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.

O local definitivo para alojamento do Centro está previsto para o edifício anexo à sede
da Junta, em processo de requalificação através de protocolo de delegação de
competências celebrado com o Município.
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 fim do
processo de acolhimento de 4 estagiários curriculares no segundo semestre de
2016. Neste domínio, está prevista intervenção na Quinta do Olival,
identificado um espaço no antigo Jardim da Tobis, está em curso uma parceria
com o ICA e com a GAU e prevê-se a realização de Encontro de Arte Urbana no
Feminino para final de 2016 ou início de 2017.



Conversas ao Lusco-Fusco: O ciclo de debates em pareceria com o Le Monde
Diplomatique Portugal, em torno do 40.º Aniversário da Constituição da
República prosseguirá em outubro com sessão dedicada ao Poder Local.

65

Eventos previstos para Outubro

Livros e Leitura
1 de outubro: Apresentação Livro “Contos e Poesia da Serra Grande de Serpa”, ABMOR
19 de outubro: Clube de Leitura “Queda de um Anjo” de C.C. Branco, Salão Nobre JFL
Dança
6 de outubro: Dança Contemporânea indiana: Rhythm Divine 11 The River Runs Deep |
ABMOR [Parceria com Embaixada da Índia]
28 de outubro: Dança indiana | ABMOR
Música
6 de outubro: Noite de Fados: Dia Internacional do Idoso | Lar Militar da C. Vermelha
7 de outubro: Lisboa a Sorrir “Passeio de música e humor”, Qta. Conchas [Evento CML]
8 de outubro: Gala de Ópera | CoroArt | Auditório do Colégio de S. João de Brito
9 de outubro: Encontro de Tocadores de Concertina, Casa do Minho de Lisboa, ABMOR

Festival TRAMPOLIM-GERADOR
14 a 16 de outubro | Festa da Criatividade Cervejeira Portuguesa “A Birra da Cerveja” |
Edifício Sede da Junta de Freguesia do Lumiar
15 de outubro | Trampolim Gerador | Alameda das Linhas de Torres
Cinema e Teatro
19 de outubro: O cinema do cinema: F for Fake (1973) | ABMOR
22 de outubro: Conversas com o Principezinho | Salão Nobre da JFL
26 de outubro: O cinema do cinema: Cave of Forgotten Dreams (2010) | ABMOR
28/29 de outubro: Era uma Vez no Palacete das Conchas…Assombrado, Edif. Sede JFL
29 de outubro |Teatro: Poemas na Minha Vida com Io Appoloni | ABMOR
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Pavilhão do Alto da Faia

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.
Já está aprovado em todos os órgãos e adjudicado o procedimento respetivo. A obra já
teve início com levantamentos topográficos e início de montagem de estaleiro e tem
data de conclusão prevista para março de 2017. Foi igualmente assegurada a oferta
alternativa de espaços para a prática desportiva ali marcada, em outros equipamentos
da Freguesia e de Freguesias limítrofes.
Gestão de equipamentos

• Preparação das instalações desportivas para a nova época desportiva 2015/2016,
iniciada no dia 1 de setembro de 2016:




Pavilhão Desportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar;
Polidesportivo da Escola Secundária do Lumiar (alternativa ao Alto da Faia);
Pavilhão Municipal da Musgueira em articulação com Centro Social da
Musgueira – MEDIATECA.

• Melhoramentos em Instalações Desportivas:



Pavilhão Desportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar – reparação
curto-circuito na Nave e substituição lâmpadas na nave, corredores e
balneários;
Polidesportivo da Escola Secundária do Lumiar - substituição de lâmpadas nas 4
torres de iluminação.

Preparação da época 2016/2017


Realização de reuniões com diversas coletividades da Freguesia de modo a
preparar a época desportiva 2015/2016:
 Académico Clube de Ciências;
 Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha;
 Associação de Residentes do Alto do Lumiar;
 Academia Musical 1º de Junho de 1893;
 Recreativo Águias da Musgueira.
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Arranque da preparação da IX Corrida Luzia Dias, a realizar no próximo dia 6 de
novembro de 2016, com contactos preliminares com parceiros e gestor da
corrida.

Atividades deportivas


Dinamização e Organização em parceria com a CML e Entidades da Freguesia do
Lumiar do Programa “LISBOA VAI AO PARQUE”, no dia 24 de Setembro de 2016.

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação

• Preparação do início das atividades desenvolvidas pelos Centros de Treino / Escolas
de Desporto referentes à época desportiva 2016/2017, a funcionar em parceria com as
Coletividades da Freguesia, das diversas modalidades:





















Andebol (Escola N.º 1);
Basquetebol (Escola N.º 2 e Nº 17);
Atletismo (Escola N.º 3);
Basquetebol (Escola N.º 4, N.º 5 e Nº 18);
Boxe (Escola N.º 6);
Futebol 11 (Escola N.º 7, N.º 8 e Nº 9);
Futsal (Escola N.º 10 e N.º 19);
Ginástica de Manutenção (Escola n.º 11);
Basquetebol (Escola N.º 12);
Karaté (Escola N.º 13);
Futsal (Escola N.º 14);
Ténis de Mesa (Escola N.º 15);
Xadrez (Escola N.º 16);
Rugby (Escola N.º 20)
Kick Boxing (Escola N.º 21);
Judo (Escola N.º 22);
Voleibol (Escola N.º 23)
Judo (Escola N.º 24)

Apoio e acompanhamento dos alunos estagiários do Curso Tecnológico de Desporto
em funcionamento na Escola Secundária do Lumiar e que se encontram a realizar o seu
estágio na Junta de Freguesia do Lumiar.
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Apoio a eventos de coletividades

 Apoio logístico e com troféus às seguintes atividades da iniciativa das coletividades:
 Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte - Concurso Pesca
Desportiva – 3 de Julho de 2016;
 Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte - Concurso Pesca
Desportiva – 13, 14, 15 de Agosto de 2016;
 Recreativo Águias da Musgueira – Torneio de Futebol 11 Victor Freitas no dia 24
de Setembro no Complexo Desportivo do Alto do Lumiar;
 Académico Clube de Ciências – Torneio Açor / Apresentação Equipas / Jogos de
Futsal – 10 e 24 de Setembro de 2016 no Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas
Básica 2,3 e Secundária do Lumiar;
 Academia Musical 1º de Junho 1893 – Apresentação Equipa Proliga/ Jogo de
Basquetebol – 29 de Setembro de 2016 no Pavilhão Gimnodesportivo das Escolas
Básica 2,3 e Secundária do Lumiar;

Apoio diretos a coletividades

 Apoio ao Recreativo águias da Musgueira do Subsídio de € 10.000,00 para
atividades desportivas na modalidade de Futebol 11;
 Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 do Subsídio de € 4.000,00 para
atividades desportivas na modalidade de Basquetebol;
 Apoio ao Académico Clube de Ciências do Subsídio de € 3.000,00 para atividades
desportivas na modalidade de Futsal;
 Apoio às Instituições Desportivas com Exames Médico-Desportivos;

Apoio em equipamentos e suplementos:
 Apoio ao 10º Aniversário do Ginásio VivaFit Lumiar através de oferta de Lanche de
suporte à Mega Aula de Zumba, aberta à população, dia 24 de Setembro na Quinta
das Conchas;
 Apoio ao Recreativo águias da Musgueira através de 50 Equipamentos de Jogo de
Futebol 11;
 Apoio ao Recreativo águias da Musgueira através de 50 Calções de Futebol 11;
 Apoio ao Recreativo águias da Musgueira através de 15 Fatos de Treino para Boxe;
 Apoio ao Recreativo águias da Musgueira através de consumíveis de fisioterapia,
no valor de € 653,77, para o Posto Médico de suporte às atividades Desportivas;
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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. No período em análise arrancou a concretização da transferência de
competências em matéria de emissão de licenças de ruído, estando prevista a
realização de ações de formação e adequação de procedimentos para o efeito. Urge
ainda afinar aspetos quanto à repartição de competências em espaços estruturantes.
Entre 1 de julho e 26 de setembro de 2016, foram realizados 31 licenciamentos zero,
relacionados com estabelecimentos comerciais da freguesia, no sentido de poderem
utilizar vários equipamentos de apoio à sua atividade, tais como esplanadas, toldos,
anúncios luminosos, entre outros.

Adicionalmente, foram concedidas 8 licenças de ocupação do espaço público, sendo
que metade teve a JFL como entidade promotora ou parceira, sendo as restantes
realizadas por entidades terceiras, embora ainda em fase de aprovação e aguardando
parecer da CML. Foi autorizada a colocação de uma pérgola na Promenade do Estádio
José de Alvalade, para divulgação e comercialização de produtos desportivos por parte
de um grupo organizado de adeptos do Sporting Clube de Portugal, no primeiro jogo
do campeonato, em total coordenação com a PSP.
Ocupação espaço público (Licenciamento Zero)
Licenciamento de ocupação temporária de espaço público

31
8

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
Departamento de Mobilidade, a DMPO e Divisão de Planeamento do Espaço
Público elaborou novo estudo que foi objeto de primeira discussão na semana de
mobilidade de Telheiras, para fecho de 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;
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•

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;

•

Concluída a realização da discussão pública e da apresentação pública da
intervenção municipal na Estrada do Paço do Lumiar, projeto está praticamente
finalizado e apenas aguarda a conclusão da análise de subsolo realizada pelas
entidades exploradoras de serviços (gás, eletricidade e água), estando articulada já
a solução de saneamento;

•

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 e já com faseamento de obra previsto
para os próximos meses. Primeira fase de demolições está concluída, segunda fase
está prevista para outubro, com arranque de obra também no próximo mês, com
um prazo de execução de 180 dias. Neste quadro foi igualmente enquadrada a
intervenção de requalificação do Mercado. A obra será executada pela CML.

•

Praça Bernardino Machado – As obras de requalificação da Praça Bernardino
Machado arrancaram no passado dia 12 de setembro, tendo um prazo previsto de
execução de 90 dias. A requalificação da Praça pretende criar uma nova zona de
estadia nesta zona, a instalação de uma solução de arte pública evocativa do
Presidente Bernardino Machado, uma maior integração do espaço com a sua
envolvente, nomeadamente com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), e
uma melhoria significativa da circulação pedonal. Adicionalmente, prevê um ligeiro
aumento no número de lugares de estacionamento, a abertura do parque de
estacionamento do ICA à população, numa parceria com a EMEL, e a melhoria da
circulação automóvel, com reperfilamento de vias. Obra está a ser executada pela
CML.

Economia, Empreendedorismo e Inovação
•
•

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

Avanços na discussão exploratória de projetos de cooperação com o ICA com vista
a constituição de fórmulas de formação e oportunidades de empregabilidade e
autoemprego no âmbito do audiovisual, em articulação com a CML e com projeto
de requalificação da envolvente do local, com modelo de ativação já em fase de
conclusão e discussão alargada com parceiros.
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Mercado do Lumiar
•

Mercado do Lumiar – O projeto final de requalificação e reconversão do Mercado do
Lumiar encontra-se, ainda, em fase de finalização. Neste momento, procura-se fazer a
articulação entre a AgroBio e a equipa projetista de forma a encontrar a melhor
solução de organização do espaço de acordo para os comerciantes. A previsão aponta
para que a intervenção no Mercado possa arrancar entre outubro e novembro deste
ano, com um prazo estimado de execução de 5 meses.

•

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 Lumiar;

•

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. Com base no anteprojeto de
intervenção, é já possível realizar definição de espaços e programa de
reordenamento;

•

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
2) Requalificação (através de protocolo de delegação a executar ainda em
2016 para requalificação, acessibilidades, qualidade dos espaços comuns e
infraestruturas administrativas de apoio, iluminação, decoração, novas
entradas, cafetaria, pintura exterior) e política de comunicação integrada
3) Crescimento: alargamento horário, novos comerciantes através de espaços
diferenciados com recurso ao Mercado Biolóagio;
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. 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).
Segurança

No âmbito da assinatura entre o Governo – Ministério da Administração Interna – e o
Município de Lisboa de Contrato Local de Segurança (CLS), foi contemplado o território
do Bairro da Cruz Vermelha. A ANAFRE faz parte da Comissão Interministerial de
avaliação e acompanhamento dos Contratos Locais de Segurança e a Freguesia do
Lumiar participará no contexto do respetivo CLS.
Mobilidade

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, destacaram-se as seguintes ações da
JFL e dos seus parceiros:





Aulas de bicicleta na Escola de São Vicente, Telheiras (10, 17 e 24 de setembro)
Adesão da Junta de Freguesia à inicaitiva Bike to Work a 16 de setembro;
Apoio e coorganização da Iniciativa Telheiras em Movimento, promovida pela
Parceria Local de Telheiras, no dia 17 de setembro, com encerramento ao
trânsito rodoviário da Rua Prof. João Barreira e presença institucional da JFL;
Passeio de Bicicleta Lumiar – Terreiro do Paço, a 18 de outubro, com
participação dos Metralhas BTT, Pescadores da Musgueira Norte e ART.
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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;
 Dinamização da presença da Freguesia no Facebook, com alargamento de
audiência e política de atualização;
 Prossecução do Levantamento de contactos institucionais e de destinatários de
informação sobre atividade da Junta;
 No período de 26 de junho de 2016 a 26 de setembro de 2016 o número de
gostos da página de Facebook da Junta de Freguesia do Lumiar cresceu de 5364
para 5736 (saldo positivo de 372 novos gostos no período)
 Está em preparação criação de página de Facebook específica para o Auditório
da BMOR.
 Foi lançado micro-site específico para a programação dos 750 anos do Lumiar.

Imagem





Harmonização gráfica dos cartazes de divulgação a JFL, com adoção de template;
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 (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 exterior.
Produção de lápis e borrachas com novo logotipo da Junta de Freguesia, aquisição
de pendentes para identificação em eventos

Comunicação



Lançamento da Newsletter digital semanal @lumiar Digital, com recurso a base de
dados atualizada e em expansão, com informação de eventos realizados e
programação para quinzena seguinte;
Reprogramação do lançamento do segundo número da nova publicação regular da
Freguesia para informação, denominada @lumiar, que sofreu novo atraso na
conceção final e será objeto de produção e distribuição no mês de outubro, de
forma a poder incluir informação atualizada sobre programação e atividade futura,
mais do que representar apenas um boletim retrospetivo.
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia





Eleitores recenseados: 38.466 (variação positiva de 54 eleitores)
Licenciamento de canídeos e gatídeos: 195
Certificação de fotocópias: 2
Atestados: total de 1092 (de 01/06/2016 até 31/08/2016), repartidos da seguinte
forma:

Junho 2016
80
RESIDÊNCIA
1
TRIBUNAL
0
CENTRO DE SAÚDE
0
GEBALIS
1
LICENÇA E USO DE PORTE DE ARMAS
0
ADOÇÃO
7
PROVA DE VIDA NACIONAL
28
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
1
TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ALFANDEGÁRIOS
10
UNIÃO DE FACTO
12
VINDA
1
VISITA AO RECLUSO
41
SEF
176
AGREGADO FAMILIAR/ESCOLARES
22
BANCÁRIOS
6
SEGURANÇA SOCIAL
1
RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
0
INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA
32
PROVA DE VIDA/ AGREGADO INTERNACIONAL
4
BENEFICIOS SOCIAIS
0
EMPRESA
1
ENTIDADE PATRONAL
0
NOIVAS DE SANTO ANTÓNIO
0
RESIDIU
424
TOTAL

Julho
92
0
0
1
1
1
13
91
2
9
6
2
31
40
47
1
0
6
14
0
0
0
0
0
357

Agosto
77
0
0
0
0
0
5
88
3
9
10
1
45
6
50
2
1
1
12
0
0
1
0
0
311

TOTAL
249
1
0
1
2
1
25
207
6
28
28
4
117
222
119
9
2
7
58
4
0
2
0
0
1092

[TOTAL: 1 de junho a 31 de agosto de 2016: 1.092 atestados]

[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de agosto de 2016: 2.344 atestados]
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Gestão administrativa e financeira


Reparações várias efetuadas no autocarro da Junta, no valor de €154,63

Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas:


01/06/2016 – Inválidos do Comércio, deslocação à praia fluvial de Alcanena;



03/06/2016 – Escola Básica E.B 1 Padre José Manuel Rocha e Melo, deslocação
à Fábrica de Gelados Olá em Santa Iria da Azóia;


















02/06/2016 – Escola Básica E.B 1 Padre José Manuel Rocha e Melo, deslocação
à Fábrica de Gelados Olá em Santa Iria da Azóia;
06/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
07/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
08/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
09/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
10/06/2016 – Os Metralhas BTT, deslocação a Vila Nova de Gaia;
13/06/2016 – Os Metralhas BTT, deslocação a Vila Nova de Gaia;

14/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
15/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
16/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
17/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;

24/06/2016 – Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira, deslocação ao Parque
da Pedra Amarela em Cascais;
27/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
28/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
29/06/2016 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa de
Caparica;
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11/07/2016 – APECDA, deslocação à Tapada de Mafra;



20/07/2016 – APECDA, deslocação à Tapada de Mafra;








18/07/2016 – APECDA, deslocação à Tapada de Mafra;
31/07/2016 – Leões de Portugal, IPSS, deslocação a Ílhavo;

03/08/2016 – Agrupamento de Escuteiros 683 – Telheiras, deslocação a
Ferreira do Zêzere;

05/08/2016 – Agrupamento de Escuteiros 66 – Lumiar, deslocação ao Parque
Escutista de S. Jacinto em Aveiro;
06/08/2016 – ARAL, deslocação a Tomar e a Figueiró dos Vinhos;
13/08/2016 – ARAL, deslocação a Tomar e a Figueiró dos Vinhos;
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ANEXO I
QUADRO DE TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS (25.09.2016)
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
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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 SERVIÇO A 25.09.2016
NOME

FUNÇÕES

ÁREA

Serviço

1

Cecília Tavares

Jardins-de-infância

Educação

Telheiras

3

Maria C. Fernandes

Jardins-de-infância

Educação

5

Ana Isabel Martins

7

Bruna Silva

2
4
6
8

Maria F. Souto

Jardins-de-infância

Rosa Benedito

Jardins-de-infância

Maria M. Aveleira

Jardins-de-infância

Vânia Silva

Jardins-de-infância

Liliana Silva

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância

9

Sílvia Ribeiro

11

Fernanda Santos

13

Maria Céu Lopes

Jardins-de-infância (NEE)

João Rosa

CAFormação (Monitor)

10
12

Ana Isabel Félix

14

Ana Cristina Castelo

16

Igor Pereira

15
17

Rafael Barreto

18

Rui Vasconcelos

20

Admir Carvalho

19
21
22
23
24

31
32
33
34
35
36
37
38

Dança

C.A. Família (Monitor)

C.A.Família (Monitora)

Eugénia Almeida

C.A.Família (Monitora)

Mariana Boléo

C.A.Família (Monitora)

João Taborda

Anabela Bessa

Alto da Faia

750

Transferência CML

2014

Educação

P. Rocha Melo

750

Transferência CML

2014

Educação

São Vicente

750

Transferência CML

2014

Telheiras

750

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Educação
Educação
Educação
Educação
Educação

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

Ana Delgado

Psicóloga

Ass. Educação

2014

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Educação
Educação
Educação

Educação

Educação

P. Rocha e Melo
Lumiar

Telheiras

CAFormação

750

750
750

800

CAFormação

800

CAFormação

375

CAFormação

555

2014

2014

Reforço oferta e horário CAFormação

2014

Reforço oferta e horário CAFormação

Já em funções

São Vicente

800

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

Educação
Educação

São Vicente
São Vicente

Educação

São Vicente

Educação

São Vicente

Educação

Educação

Educação
Educação

Educação
Educação
Educação
Educação

Educação
Educação

São Vicente

São Vicente

Quinta Frades
Quinta Frades

Quinta Frades
Quinta Frades
Telheiras
Telheiras
Telheiras
Telheiras

Todos CAFs
Sede JFL

800
800
800
800
800
800
800

1200
1200
800
800

1.200

2014

Já em funções

Educação
Educação

2014

Cumprimento do rácio para NEE

Já em funções

São Vicente

2014

Cumprimento do rácio para NEE

800

800

2014
2014

CAFormação
São Vicente

2014

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Educação

Educação

Inês Parreira

Transferência CML

750

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

2014

Lumiar

Educação

Joana Afonso
Maria Manuela
Cabral

750

Transferência CML

Educação

Paula Alves

Catarina Silva

Telheiras

750

2014

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

C.A.Família
(Coordenadora)

C.A.Família (Monitora)

P. Rocha Melo

750

Transferência CML

750

C.A.Família (Monitora)

Soraia Cunha

Lumiar

750

Nuno C. Ferreira

Educação

Sónia Francisco

C.A.Família (Monitora)

Telheiras

Educação

Educação

Lurdes Laranjeira
Edgar Cabral

2014

C.A. Família (Monitor)

C.A. Família (Monitora)

Joana Mateus

Transferência CML

Educação

C.A. Família (Monitora)

Fundamento / Observações

750

Música

C.A. Família (Monitora)

Cláudia Recto Lopes

30

CAFormação (Monitor)

Ana Filipa Silva

27
29

Jardins-de-infância (NEE)

CAFormação (Monitor)

Milena Guerreiro

28

Jardins-de-infância

Nuno Varela

25
26

Jardins-de-infância

Valor

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

2014

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2015

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2015

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2015

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2016

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2016

Reforço oferta e horário CAFamília

2014

Reforço oferta e horário CAFamília

2015

Reforço oferta e horário CAFamília

2015

Novo CAF (novo protocolo)

2016

Reforço oferta e horário CAFamília

2015

800

Novo CAF (novo protocolo)

2016

800

Novo CAF (novo protocolo)

2016

800
1200
1200

Novo CAF (novo protocolo)

2016

Novo serviço da JFL

Necessidade após alargamento competências

81

2015
2014

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Joana Antunes

Ass. Cultura e Com.

Cultura

Sede JFL e BMOR

1980

João Albuquerque

Ass. Políticas Públicas

Sup. Governação

Sede JFL

1980

Acomp. Passeios

Desenv. Social

Exterior

125

Fernando Cardoso
Filipe Bacelar

Alexandre Curado
Ana Jorge

Pedro Cardoso
Paulo Silva

Paulo Mendes

Serviços jurídicos
Lavadouro

Porta-a-porta

Porta-a-porta

Assessoria Desporto

Cultura

UTIL

Sup. Governação

Sede JFL

Desenv. Social

Lavadouro

Desenv. Social

Exterior

Desenv. Social
Desporto

Exterior

Posto limpeza

Nuno Gomes
Ana Leite

Catarina Lourenço

57

Inês Simões

Tatiana Almeida
Ricardo Ladeira

Limp. Higiene Urbana

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
Gestão de plataformas de
comunicação
Técnico de Luz

Licenciamento
Cultura

Sup. Governação

Posto limpeza

Sede JFL e
exterior
Sede JFL e nova
Sede
Sede JFL

Sup. Governação

Sede JFL

Educação

São Vicente

Comunicação
Cultura

Novo prestador, já havia contrato anteriormente

2013

Novo serviço transferido da CML

2014

750

Já em funções
Já em funções com contrato emprego inserção
anterior

700

Novo serviço transferido da CML

750

2015

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

Higiene Urbana

Hélder Trovoada

1200

750

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana

2014

Já em funções

Posto limpeza

Fernando Pereira

Higiene Urbana

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

300

Já em funções

Posto limpeza

Limp. Higiene Urbana

2014

800

Higiene Urbana

Ana Paula Cresol

Necessidade após assunção gestão Audit. BMOR

Sede JFL e
exterior

Limp. Higiene Urbana

Tiago Gonçalves

58

Maestro UTIL

Augusto Cresol

55
56

educação

Sede JFL
BMOR

750
750
750

1200

1400

1200
500

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2015

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2015

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Nova competência transferida CML
750 anos, adaptação nova sede, financiamento
políticas culturais
Necessidades novo volume contratação pública e
novas competências contraordenações (revisão da Lei
56/2012)
Tendo cessado mobilidade no mapa de pessoal, foi
celebrada prestação de serviços para conclusão de
procedimentos pendentes

2015
2015

2015
2015

2015
2016

800

Substituição de período de maternidade

2016

800

Regresso à CML de técnicos afetos à BMOR

2016

1500

Necessidades novas competências

82

2016

