Informação escrita do Presidente da Junta de
Freguesia do Lumiar à Assembleia de Freguesia
(3.º Trimestre de 2017)

Reunião de 7 de setembro de 2017

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, tendo no entanto reunido com periodicidade
semanal. Foi igualmente mantido o horário de atendimento à população dos membros
do executivo, 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








4 de julho
11 de julho
18 de julho
25 de julho
1 de agosto
8 de agosto
29 de agosto

Reuniões de órgãos da Comissão Social de Freguesia

A 31 de julho reuniu a título extraordinário o Grupo da Toxicodependência, tendo
como ponto único os contratos locais de segurança, no Centro de Artes e Formação do
Bairro da Cruz Vermelha, com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto.
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Reuniões de trabalho e representações externas

Aniversário da Academia 1.º de Junho de 1893
Corrida do SCP
Agrupamento de Escuteiros do Lumiar
Visita da Fundação Aga Khan e da Comissão Parlamentar de
Trabalho e Segurança Social ao CLIP
Lançamento publicação do CAJIL
ARAL
Instituto do Cinema e do Audiovisual
Centro Cultural de Telheiras
Promotores do Mercado das Conchas
Fundação Aga Khan
ARAL
EMEL
Associação Crescer
ADFA
Leões de Portugal
Parceria Local de Telheiras
Posse da diretora do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
DMEV
UIT Norte
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
Vereador João Paulo Saraiva

1 de julho
1 de julho
1 de julho
4 de julho

4 de julho
6 de julho
11 de julho
11 de julho
16 de julho
18 de julho
18 de julho
20 de julho
21 de julho
21 de julho
21 de julho
21 de julho
24 de julho
25 de julho
26 de julho
27 de julho
3 de agosto

Representações comunitárias

Parceria Local de Telheiras

Foi igualmente assegurada presença nas várias reuniões informais da Parceria Local de
Telheiras, que se concentrou na preparação do Telheiras em Movimento 2017 e na
preparação da utilização das novas instalações no Lagar de São Vicente.
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Representação e relações institucionais

Assembleia Municipal de Lisboa

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






4 de julho
11 de julho
18 de julho
25 de julho
27 de julho

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O quadro no qual a Junta de Freguesia tem prosseguido alguns contactos no plano
internacional, cooperando no plano cultural com a Embaixada da República do
Paraguai e com a Embaixada da Índia (estando prevista nova visita de grupo cultural
este segundo semestre).

Na sequência do contacto desenvolvido pela Associação Maense em Portugal a Junta
de Freguesia do Lumiar prosseguiu com a parceria para desenhar um projeto de
cooperação com a Câmara Municipal do Maio, nos domínios educativo e social, a
promover no futuro, que se traduzirá também na inclusão da Associação na Casa da
Cidadania – Polo Lumiar.
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REFORMA ADMINISTRATIVA

A reforma administrativa da cidade de Lisboa prosseguiu a sua concretização durante o
período em análise, já numa ótica de balanço do mandato e de elaboração de
recomendações de melhoria para futuros titulares de órgãos municipais ou da
Freguesia.

Estando desde 1 de julho de 2016 as licenças de venda ambulante também totalmente
na esfera da Freguesia, prosseguiu o processo de feitura dos cadastros dos pedidos
pendentes e elaborados fluxos de procedimento para a sua apreciação e preparam-se
os elementos para lançamento de procedimento de atribuição de licenças de longa
duração para atividade pontuais.

Ainda que continuem as ações de formação por parte da CML em matéria de licença
de ruído (referidas já nas últimas informações escritas), esta permanece a única
parcela que ainda cumpre efetivar junto das Freguesias e cuja passagem para as Juntas
de Freguesia se encontra presentemente em execução, tendo sido realizadas também
ações no domínio da atividade de processamento de contraordenações. Esta é uma
área a carecer de reforço de meios, visto que acarreta sobrecarga potencial para o
binómio licenças/jurídico, que os meios atualmente ao serviço ainda não permitem
acautelar integralmente.
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, que se assumem como concluídos. No
entanto, subsistem questões quanto a alguns contratos de fornecimento de gás, cuja
titularidade não foi integralmente transferida para a Freguesia. Prosseguiu a avaliação
dos custos das novas áreas que têm passado para a esfera da Freguesia
adicionalmente, a saber, o complexo de fontes e lagos de Telheiras e alguns espaços
verdes cuja transferência só operará agora, findo o período de garantia das respetivas
obras de requalificação, e que tinham justificado até aqui a sua gestão pela CML.

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.
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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. 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, estando
em avaliação alguns pedidos de mobilidade provenientes de trabalhadores de
autarquias da Área Metropolitana. Foi concretizada uma mobilidade de assistente
técnica para apoio administrativo na área jurídica, a partir de julho, proveniente da
Câmara Municipal do Montijo.
Instalações

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, solução essa já enquadrada no âmbito da
recuperação do edifício contíguo para funcionar como Casa da Cidadania, que já se
iniciou.
Arrancaram em abril as obras de adaptação do Lagar da Quinta de São Vicente para
acolhimento do polo de atendimento da JFL e do segundo espaço da Casa da
Cidadania. A intervenção 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. A nave central do edifico e o piso superior estão concluídos, cumprindo
fazer a adaptação final em função do contacto com os ocupantes associativos.
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;
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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.

Ficou igualmente concluída a identificação de espaços para a expansão da Biblioteca
Maria Keil, para reforço do apoio ao auditório da BMOR (na Estrada de Telheiras) e
para instalação e expansão de operações de combate ao desperdício alimentar, a
concretizar por contrato de comodato.
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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. Sucede,
porém, que a inicial previsão da não inclusão das autarquias no processo de
regularização de vínculos do Estado conheceu desenvolvimentos, devendo a iniciativa
legislativa em discussão na Assembleia da República vir a contemplar essa hipótese, o
que implica necessariamente levar a reequacionar o procedimento referido, que assim
fica a aguardar desenvolvimentos nessa sede.
A listagem completa de recursos humanos encontra-se em anexo à presente
informação escrita, conforme habitualmente sucede.
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, prosseguiu o desenho de um plano de
formação permanente para as várias valências e necessidades da autarquia, a discutir
com os sindicatos. Atento o final do mandato, justifica-se diferi-lo e remeter ao
próximo executivo os trabalhos desenvolvidos. Para além da CML, são diversas as
entidades contactadas para serem parceiras para formação, nomeadamente a
ANAFRE, as instituições de ensino superior da cidade de Lisboa, o INA, entre outras.
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PROCEDIMENTOS 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:
-

Implementação do novo Regulamento de serviços, aprovado definitivamente
na reunião da Assembleia de dezembro de 2016;
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. Foram adaptadas
minutas e procedimentos de realização de despesa, a partir de 1 de janeiro, e está a
ser formatada nova procedimentalização de procedimentos de contratação pública,
em função da espécie. Com a publicação de revisão do Código dos Contratos Públicos,
será ainda indispensável o investimento em formação e adequação de procedimentos.

9

Revisão de procedimentos contabilísticos

Na sequência da primeira certificação legal de contas, relativa ao exercício de 2015, foi
feito um diagnóstico abrangente das 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 2018, com entrada em vigor do Sistema
de Normalização Contabilística para a Administração Pública, cujo momento inicial foi
adiado por diploma do Governo. Para o efeito, está assegurada a aquisição de novo
programa informático de gestão documental e contabilística, compatível com os
modelos atualmente em uso.
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CIDADANIA, IGUALDADE E JUVENTUDE


Na sequência da remessa 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 ainda no ano de 2017, para implementação a partir de 2018
estando ainda a estudar-se possibilidade de apoio direto pela CIG. Esta entidade foi
contactada neste sentido, aguardando-se disponibilização de uma data para
reunião com técnico para o efeito. Os trabalhos preliminares para a implantação
serão transmitidos ao próximo executivo.



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 2.º período do ano letivo de 2016/2017, de forma a
poder contar com a presença das associações representativas dos estudantes. O
fim do ano letivo escolar sem a catalogação de todas as entidades e a realização de
renovação dos órgãos respetivos com o início do novo ano escolar aconselham
uma reprogramação que o acautele.



Encontra-se em curso a implementação a Casa da Cidadania do Lumiar, projeto
desenvolvido em parceria com o Município de Lisboa, para criação de espaço de
proximidade com o objetivo primordial da instituição de espaços comunitários de
trabalho, para servir organizações sediadas que promovam a vida social e
comunitária da cidade e os processos de interação entre os vários sectores da
população. São espaços acessíveis e abertos a todas as pessoas que queiram
utilizá-los, nos termos do Regulamento aprovado pela AFL. O projeto do Lumiar
desenvolver-se-á no edifício contiguo à sede da Junta de Freguesia e integrará uma
zona para sedear a IPSS Casa Qui (que tem colaborado na fixação do projeto de
arquitetura), uma zona para integrar uma associação âncora, espaços de partilha
para reuniões e zonas comuns, e unidades individuais para cada associação. No
novo pólo da Freguesia no Lagar de São Vicente poderá enquadrar-se solução
similar para o tecido associativo de Telheiras e a Parceria Local.
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No passado dia 31 de julho foram assinados os protocolos com as entidades já
identificadas e que puderam marcar presença no referido dia, a saber:



No Polo Lumiar: Casa Qui, Associação Gerador, MemoShoa, Alimenta, APPDAE
e Associação Maense em Portugal
No Polo de Telheiras: Associação Viver Telheiras / Parceria Local, AEDC, Núcleo
Norte da APRE! de Lisboa, Associação de Exilados Políticos 1961-74, Associação
Vida, Cultura e Arte
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PROTEÇAO CIVIL

O período em análise permitiu prosseguir as intervenções relevantes no domínio da
proteção civil, já iniciado no trimestre anterior. Devido ao aumento do papel previsto
para as Freguesias no quadro do sistema de proteção civil e devido ao
amadurecimento de diversas iniciativas em curso na Freguesia, a partir da sociedade
civil, da CML e da JFL foi possível:


Prosseguir o acompanhamento da cooperação reforçada entre os Voluntários
da Proteção Civil de Telheiras com a JFL e com a CML, modelando um figurino
de organização (com base nos regulamentos governamentais recentemente
emitidos sobre associações locais de proteção civil) e assegurando no Lagar de
Telheiras um espaço próprio para os Voluntários da Proteção Civil (a formalizar
em setembro);



Foram enviados pedidos de colaboração adicional a todas as associações de
moradores e residentes para colaborar no alargamento da cobertura de redes
de voluntários a todo o território, tendo o eco sido favorável. Não foi, no
entanto, possível realizar a reunião integrando os vários pontos do território,
cujo agendamento será remetido para após o momento formativo base;



Aguarda-se da parte da CML o calendário das ações de formação para eleitos e
voluntários, através da CML;



Prosseguiu a atualização de dados quanto à carta de riscos. A CML enviou à JFL
os elementos mais recentes (4 cartas de riscos e lista de edifícios devolutos),
estando a JFL e os voluntários a avaliar os dados para proceder à sua
atualização.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete de Serviço Social

No período em análise foram realizados 54 atendimentos sociais e 1 visita domiciliária.

Foram acionados 2 apoios do Fundo de Emergência Social – FES famílias – para apoio a
medicação e mobilidade.
Estágios

Concluiu-se a promoção de 2 estágios curriculares de 3.º ano do Curso de Serviço
Social da Universidade Lusófona.
Serviço Comunitário

Integração de 1 prestador de serviço comunitário, por solicitação da DGRSP.
Banco Alimentar contra a Fome

No âmbito dos acordos estabelecidos com Banco Alimentar desde 1997, 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 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 5 sacos.
Desperdício Alimentar

Prosseguiu o acompanhamento do Programa do Comissariado Municipal, com
realização de reunião de coordenação com o Comissário Municipal, prossecução de
reforço de articulação com entidades aderentes (Refood Lumiar e Telheiras, Paróquias
de São João Batista e Nossa Senhora do Carmo, Centro Social da Musgueira,
Associação Emergência Social, Obra Paulo VI, Associação de Moradores do Bairro da
Cruz Vermelha).
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Projeto Amigo Cáritas

O Projeto Amigo da Cáritas, recolheu 20651 kgs de roupa no 2º trimestre de 2017,
recolhida nos 15 contentores espalhados pela 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 12 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.
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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Eventos e atividades realizados
Atividades seniores



21/07/2017: ESPETÁCULO “AMÁLIA – O MUSICAL DE FILIPE LA FÉRIA” oferta de
50 bilhetes/convites através do programa Mais Cultura da CML.

28/08/2017 a 08/09/2017: PROGRAMA JUNTA-TE AO VERÃO SÉNIOR.
Arranqeu de 2 semanas de praia no Tamariz e Figueirinha, com atividades
culturais no período da tarde, com a participação de 150 idosos.

Programação Sénior - Passeios seniores



22/07/ 2017: PASSEIO SENIOR A ABRANTES E CONSTÂNCIA;
05/08/ 2017: PASSEIO SÉNIOR ÀS FESTAS DE REDONDO, ruas floridas.

Programação Sénior - À tarde na cidade


23/08/2017: visita guiada à BIBLIOTECA DE S. LÁZARO.

Colaboração em atividade social



22 a 29/07/2017: CAMPO DE FÉRIAS UPAJE, em Vila Nova do Ceira. Interno,
para 50 crianças do Centro de Artes e Formação e acompanhadas pelo serviço
social.
20/07/2017: FEIRA DOS TRAPOS. Ação aberta à população. Vestuário, calçado,
brinquedos, materiais didáticos e puericultura.

Programas BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária):
BIP/ZIP Nôs Retrato (2017)


Aprovação do projecto Bip-Zip Nôs Retrato para o território do Bairro da Cruz
Vermelha, promovido pela Junta de Freguesia do Lumiar e pela Companhia
Lugar Comum com a parceria da Ass. Raízes e da Ass. Moradores do PER 11,
estando prevista assinatura do protocolo para o mês de setembro.
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BIP-ZIP Ainda +Perto | Quinta do Olival

Continua em execução o Projeto Ainda Mais Perto, relativo à Quinta do Olival, com
ações corretivas no espaço público decorrentes de identificação local. Realizaram-se,
no período em análise:


22/08/2017: Informação à população do inicio dos trabalhos de reposição de
pavimentos na R. Particular à Azinhaga da Fonte Velha.

BIP- ZIP Praceta d'Sôdade

15/07/2017: CACHUPA COMUNITÁRIA
o
o
o
o

Mercadinho da Maria. artesanato, gastronomia
Cachupa, jantar comunitário
Concerto Celina Pereira
Performance Praceta di Sodade. Oficina artística, encenada pela
Companhia Lugar Comum.



19/07/2017: Gravação de Programa Boca Sabi, no âmbito do projeto BZ
Praceta d’Sôdade, tendo como convidada Chef. Joana Moura;



21/07/2017: Na cozinha com a Tia Nina. WORKSHOP DE TAPAS AFRICANAS,
enquadrado na programação da Birra da Cerveja a convite do GERADOR.
Pataniscas de frango, moelas e salada de atum fresco. O workshop contou
com a participação de cerca de 35 pessoas.



15/08/2017: Apoio à FESTA DE Nª SRAS DAS GRAÇAS, dinamizada pela
comunidade cabo-verdiana residente no Bairro da Cruz Vermelha.
Organização da reposição do espetáculo de dança contemporânea
LIBERDADE, no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro dias 09 e 10 de
Setembro. Companhia Lugar Comum, com participação dos jovens do
Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha.



PROJETO FAÍSCA
Tem prosseguido o apoio técnico e logístico ao projeto FAÍSCA, da Associação Gerador,
que foi também selecionado para a edição de 2016, com realização de workshops e
cooperação com o Centro de Artes e Formação. Teve lugar a apresentação de
trabalhos de alunos, no Centro Social da Musgueira.
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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.
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 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.
Trupe Palaciana das Conchas |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:



28 e 29/07/2017, 25 e 26/08/2017: VISITAS ENCENADAS ERA UMA VEZ NO
PALACETE DAS CONCHAS, num total de 202 visitantes;
01/07/2017: animação de rua Cine21. Colaboração especial no âmbito da
comemoração dos 10 anos do CineConchas;

CINECONCHAS
No âmbito da comemoração do 10º aniversário do CineConchas, a JFL como um dos
seus principais patrocinadores, promoveu 3 atividades satélites de animação, aos
sábados:
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01/07/2017: Cine21, Histórias de uns, contadas por outros | Animação de rua |
Grandes personagens, cenas, clichés cinematográficos, encenado pelo Joana
Grupo de Teatro com um grupo de voluntários da comunidade.
08/07/2017: Fotocabine: No CineConchas o protagonista és TU!
15/07/2017: Medley grandes bandas sonoras cinematográficas, pela Orquestra
da Adecam Alvalade.

Participação em reuniões e grupos de trabalho


05/07/2017: Reunião com a Ass. Caminhando para um Todo que dinamizará
um novo GEPE - Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego no Lumiar. A JFL
apoiará na cedência do espaço, às 5ªF no gabinete do Banco de Tempo
existente na nossa Universidade da Terceira Idade do Lumiar. O arranque está
previsto para setembro/outubro de 2017.



31/07/2017: Reunião extraordinária do Grupo da Toxicodependência, tendo
como ponto único os contratos locais de segurança, no Centro de Artes e
Formação do Bairro da Cruz Vermelha, com a presença da Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.



24/08/2017: Reunião com os 150 participantes na atividade Junta-te ao Verão
sénior, no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar.

Centro de Acolhimento Temporário de Refugiados de Lisboa

A JFL tem continuado a prestar apoio ao Centro numa base quotidiana, tendo
envolvido o Centro na sua programação de atividades culturais. Adicionalmente, a JFL
interveio ativamente na continuação da integração de um agregado familiar de
refugiados na Freguesia, recorrendo aos seus meios e aos das instituições parceiras
para o efeito.
Centros de Saúde

A JFL tem vindo a acompanhar o processo de reorganização da oferta de cuidados de
saúde, tendo colaborado na definição de novos espaços para o futuro Centro de Saúde
de Telheiras, e na garantia de novas instalações para o Centro de Saúde do Lumiar e
para a futura USF da Conchas, no quadro do Parque de Saúde Pulido Valente.
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Acompanhamento geral

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.
A Junta de Freguesia está acompanhar o processo de substituição da empresa
responsável pela gestão do parque de estacionamento dos lotes da Gebalis na
Rua Raúl Mesnier du Ponsard, tendo promovido reuniões com os moradores
para levantamento de necessidades e articulação com a Gebalis.

Processo de recenseamento social e habitacional da população residente no Bairro da
Cruz Vermelha

Foram realizadas no último trimestre de 2016 duas sessões com a população do Bairro
da Cruz Vermelha (em 16 de outubro e 16 de dezembro) para avaliação das
necessidades de intervenção no território em termos de habitação e reabilitação e
para primeira apresentação de soluções habitacionais pelos Vereadores Paula
Marques e Manuel Salgado e do quadro de intervenções urgentes a realizar ali pelo
Presidente da GEBALIS.
Posteriormente, os residentes visitaram o novo local de realojamento sistemático
através da construção de novo bairro, acompanhados pela Vereadora Paula Marques e
pela Junta de Freguesia (a 19 de fevereiro). Adicionalmente, realizou-se o
recenseamento da população residente no Bairro da Cruz Vermelha, e está em fase de
análise o conjunto de dados recolhidos quanto ao perfil da população e à manifestação
(meramente indicativa) de preferência por realojamento. O processo passou por:
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•
•
•
•
•
•
•

20/01/2017: Reunião preparatória entre a JFL e Gebalis
31/01/2017: Reunião preparatória entre JFL, Gebalis, CML e AMBCV, com a
presença da Vereadora Paula Marques;
07/02/2017: Reunião preparatória, JFL, Gebalis e AMBCV;
15/02/2017: Reunião técnica com as equipas de inquirição, na Gebalis.
Calendarização, briefing inquérito, instruções de preenchimento e
metodologia de aplicação
19/02/2017: Visita da população ao local onde será construído o novo bairro,
acompanhados do Executivo da JFL, Vereadora e Presidente da Gebalis;
20/02/2017 a 03/03/2017: Recenseamento habitacional e social da
população residente no Bairro da Cruz Vermelha em parceria com a CML
20/03/2017: Reunião de avaliação final do processo de recenseamento do
BCV, com a CML e Gebalis.

No período em análise, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou o processo de
construção do novo bairro e o arranque o processo de realojamento.

21

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 2016/2017 do projeto de intercâmbio com alunos voluntários
do Colégio São João de Brito, os quais colaboram semanalmente nas atividades
do CCPL.

projeto

“Pipocas

no

Ecrã”

com o

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

Começaram a ser aceites inscrições de alunos para o ano letivo 2017/2018, estando já
completo o processo de inscrição de mais de 370 alunos, o maior número de sempre.
Prosseguiu a gestão informática dos alunos inscritos, com a gestão das inscrições nas
diversas disciplinas e a elaboração e afixação de horários.
A Coordenação continua a apostar num trabalho de proximidade, em contacto
permanente com os alunos e professores, ouvindo as suas necessidades e articulando
com os mesmos a melhor forma de as contornar. Paralelamente, mantém-se a
atualização permanente da página do Facebook, do apoio aos Professores,
nomeadamente na elaboração de fotocópias, nas informações para os alunos, e nas
respostas a todos os emails remetidos.
Toda a estrutura do próximo ano letivo está já organizada, nomeadamente no que
concerne ao reajuste do horário escolar, das disciplinas de continuidade e também
com a abertura de mais oferta formativa. As inscrições para o próximo ano letivo
arrancaram no dia 22 de junho. Posteriormente as fichas serão informatizadas de
modo elaborar as respetivas turmas que serão afixadas no início de setembro para
serem consultadas pelos alunos. Na semana seguinte proceder-se-á ao pagamento da
inscrição e as aulas estão previstas iniciar a 21 de setembro.
Oferta formativa

O quadro essencial da oferta formativa da UTIL foi mais uma vez alargado, tendo em
vista uma maior oferta para o próximo ano letivo, com a disciplina de História de Arte
e mais turmas de Informática. Será também ativado através de protocolo com a
Confederação Portuguesa de Yoga as aulas respetivas. Estão em processo de avaliação
mais propostas para novas disciplinas que serão em breve acrescentadas à nossa
oferta. É este o universo atual de 56 disciplinas já ativas para o ano letivo de
2017/2018:
Artes performativas
Coro
Iniciação aos Cavaquinhos
Oficina de Expressão Dramática
Dança Inclusiva para Seniores
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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 de Arte
História Cultura e Cinema
História da Civilização Egípcia
História da Europa Moderna
História da Integração Europeia
História da Música
História de Portugal
Lisboa Simbólica
Mitologia Grega
Informática
Excel
Facebook
Informática de Iniciação
Internet Avançada
Internet I e II
Internet Principiantes
PowerPoint
Processamento de Texto I e II
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Saúde e bem-estar
Chi Kung
Ginástica
Literacia em Saúde
Meditação
Psicologia
Saúde e Nutrição
Yoga

Línguas e literatura
Alemão de Iniciação
Alemão Avançado
Alemão Intermedio
Escrita Criativa
Espanhol
Francês II
Inglês de iniciação
Inglês I e II
Inglês e Cultura Inglesa I e II
Inglês (Workshop Intensivo)
Literatura II
Novas instalações

Sempre com o intuito de manter um espaço funcional e organizado, mas ao mesmo
tempo acolhedor, proporcionando o convívio e bem-estar de todos os que frequentam
a UTIL o espaço tem sido readaptado e decorado, com recurso a trabalhos alunos.
Está em avaliação a necessidade de reparações na estrutura do telhado do edifício e
algumas adaptações funcionais no Salão Nobre.
Atividades adicionais

Durante os meses de pausa letiva a UTIL esteve aberta ao público em geral para
receber inscrições e esclarecer qualquer dúvida e estiveram ao dispor dos alunos a sala
de convívio com os jornais diários e televisão e a sala de “Ciber” para os alunos
poderem usufruir dos meios informáticos.
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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 desde os 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 que
antecedeu a passagem ao outono, de forma a evitar riscos de cheias em dias de
maior intensidade de chuva nos locais críticos, com resultados positivos na
quase inexistência de entupimentos nos momentos de maior pluviosidade;



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 no passado foram regularizadas e
integradas e novo esforço esteve em curso desde 2016 e que foi positivamente
avaliada na renovação da certificação em abril, 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. Continua em curso a melhoria
do modelo de passagens na Alta de Lisboa e Bairro da Cruz Vermelha, por um
lado, e foi implementada nova abordagem de deservagem de arruamentos, e
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de lavagens de ruas em determinados circuitos da Freguesia. No período em
curso, foi também dado enfoque a carências nalguns arruamentos no Paço do
Lumiar e zonas envolventes da Calçada de Carriche. A zona na envolvente do
Estádio do SCP, em particular devido à abertura do Pavilhão, logo que se
iniciarem jogos regulares, também estará em reequacionamento.


Uma preocupação crescente prende-se com dois fatores disruptivos que têm
aumentado – a deposição irregular e não programada de “monstros”, o que
obriga os serviços da JFL a intervir de urgência para os normalizar, e a
deposição de resíduos fora dos locais próprios, no exterior e envolvente dos
caixotes próprios, exigindo similar intervenção. Nalguns pontos críticos
procura-se a identificação dos responsáveis para aplicação de coima – Av. Dona
Luísa de Gusmão, Rua Comandante Fontoura da Costa, Rua da República do
Paraguai, Rua Direita, entre outros.

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 ainda nalguns casos neste trimestre à intervenção externa da Tiliascoop para
superar os casos que provocavam atrasos, estando praticamente concluídas as
operações de regularização. A manutenção prossegue nos meses seguintes, estando
identificados zonas críticas a carecer de intervenção mais frequente e uma
estabilização dos ritmos de crescimento das ervas no quadro da aplicação do produto
natural.
No que concerne aos herbicidas, e em linha com a opção tomada pelo executivo na
sequência da recomendação da Assembleia de Freguesia, foi concluído o estudo das
três alternativas para a sua substituição (à base de sal ou de vinagre ou de intervenção
térmica), tendo sido tomada a opção pelo modelo do vinagre, para o qual o pessoal do
posto de limpeza recebeu formação adequada, e cuna a utilização já está em curso.
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Avaliação e certificação de qualidade

Na sequência da obtenção em abril de 2016 de certificação de qualidade de acordo
com a norma ISO 9001, 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 e está em preparação a uniformização das respostas e prazos na
comunicação com os cidadãos.

Neste contexto, alcançou-se uma nova melhoria da uniformização das comunicações
de registo e resposta a reclamações e pedidos dos residentes, bem como harmonizado
e controlado o tempo de resposta pelo posto de limpeza. Está em introdução a nova
aplicação da CML para ocorrências no espaço público – Na Minha Rua Lx - , que já é
fonte direta de alimentação do posto com informação e ferramenta utilizada pelos
serviços da JFL na fiscalização do espaço público.
Viaturas e equipamentos

Mantém-se a partilha de alguns equipamentos com as Freguesias de Alvalade e Santa
Clara (autotanque), tal como descrita em informações escritas anteriores, mantendose 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. Tendo sido solicitada autorização para compromisso plurianual
com vista a entrada em serviço de duas novas varredoras mecânicas de capacidade
intermédia, foi já concretizado o aluguer da primeira varredora (atenta a necessidade
de acorrer à avaria definitiva de uma das máquinas transferida da CML e a da menor
capacidade de resposta da outra), estando em curso avaliação, com a CML, das
especificações para arranque de aluguer operacional com opção de compra também
para a segunda.
A entrada em funcionamento da viatura otimizou muito substancialmente a celeridade
e capacidade de resposta do posto, libertando pessoal para tarefas e pontos que
carecem de reforço.
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Novas instalações

Foi apresentado pela Câmara Municipal de Lisboa o projeto de novo posto de limpeza
para a Freguesia do Lumiar, a construir em Telheiras junto do atual posto de limpeza
da Câmara Municipal de Lisboa, com capacidade reforçada para balneários, zona de
escritórios, cantina/copa/zona de refeições e estacionamento de viaturas. O projeto
está em análise pelos serviços da JFL e da CML para feitura de versão final e
lançamento de procedimento pelo município ainda em 2017.
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. Foi feito lançamento de novo pedido e identificado novo
quadro de voluntários (que já ultrapassa a dezena) que, uma vez alcançado o
número de 25 serão objeto de ação de formação e coordenação de
intervenções;
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.
No quadro do programa de Educação para a Cidadania, os alunos da 4.ª classe
das Escolas Básicas da Freguesia procederam em março a um levantamento de
necessidades de intervenção de espaço público na envolvente das suas escolas,
que têm vindo a remeter para a JFL. O trabalho traduziu-se no envio de
pequenos relatórios para a Freguesia e na sua expressão no evento da Cidade
das Crianças, onde decorreram ações de sensibilização para o tema;
3) Intervenção concertada local no território, com acompanhamento pelo posto
de limpeza, para sensibilização e recuperação do espaço público – o trabalho
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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 mais recente ação integrada
no território teve lugar em maio e assegurou a intervenção integrada com o
pelouro dos Espaço Público e Espaços Verdes na Praça Rainha Santa.
Dados estatísticos

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

ESPAÇOS VERDES

A freguesia tem sob a sua gestão desde 10 de março de 2014 um conjunto de cerca de
300.000 m2 espaços verdes, organizados em 3 áreas de intervenção geográficas a que
correspondem 3 contratos de prestação de serviços de manutenção. A lista atualizada
de espaços consta do anexo à presente informação escrita (Anexo III). A freguesia
mantém sob a sua gestão, através de protocolo estabelecido com o Condomínio da
Praça Central de Telheiras, o espaço verde da Praça Prof. Rodrigues Lapa.
Gestão de espaços verde


Acompanhamento da execução do contrato para a manutenção dos cerca de
300.000 m2 de área verde da Freguesia.



Conclusão da articulação com a CML no sentido de manutenção de todos
elementos de água existentes na freguesia, Jardim Professor Francisco Caldeira
Cabral, Jardim Prof. António de Sousa Franco e Alameda Roentgen, cuja
reparação foi finalizada pelo município.



Conclusão das diligências junto da CML para assegurar a manutenção do
espaço junto à Creche Algodão Doce, na Rua Prof. Moisés Amzalak, que ainda
se encontrava sob a responsabilidade do empreiteiro que a executou, e
preparação da sua passagem para a esfera da Freguesia com a maior brevidade
possível, estando já operacional a rega e assegurada a gestão do espaço.



Acompanhamento da execução do Jardim da Quinta de Alvalade, com a equipa
da DMEV, assegurando futura implantação de parque infantil;



Acompanhamento com os gabinetes dos Vereadores Jorge Máximo e José Sá
Fernandes da possibilidade de execução do projeto vencedor do Orçamento
Participativo para Telheiras, dirigido à implantação de novo espaço verde na
Estrada de Telheiras, tendo sido realizadas reuniões de trabalho com a CML e
com alguns dos condomínios da envolvente.



Manutenção e limpeza de espaços verdes através de atividades de remoção de
resíduos, sacha e monda de canteiros, corte de sebes, podas de arbustos e
corte de relvados;
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Verificação visual do estado dos diferentes espaços verdes, tendo em vista a
melhoria no funcionamento dos serviços de manutenção e a otimização dos
espaços verdes da freguesia;

Beneficiação de diversos jardins com a plantação de flores de época e outras
espécies;
Prossecução da otimização de sistemas de rega em jardins cuja rega era
manual.

Gestão de arvoredo
Intervenções no arvoredo inserido nos Espaços Verdes




Corte de ramos e pernadas secas em árvores inseridas nos espaços verdes;
Limpeza e desbaste de palmeiras na Rua Prof. Pulido Valente, em Telheiras
Identificação de arvoredo em risco ou com necessidade de intervenções de
manutenção (poda, aclaramento e levantamento de copa) e realização das
consequentes diligências para a realização dos relatórios de avaliação de
estado fitossanitário junto da Câmara Municipal de Lisboa;
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ESPAÇO PÚBLICO
Acompanhamento de intervenções em espaço público da responsabilidade da CML
Projeto “Uma Praça em Cada Bairro”

A Junta de Freguesia tem acompanhado a execução com a equipa de projeto
responsável, com o gabinete do Vereador Manuel Salgado e com a equipa de
fiscalização. Decorrem as intervenções na fase da Alameda das Linhas de Torres
(passeios, rede viária), estando concluídos trabalhos junto aos edifícios no núcleo
central da obra na Alameda das Linhas de Torres. A fase de intervenção junto do Eixo
Norte/Sul está já em curso, estimando-se a sua conclusão em setembro, tendo sido
atrasada devido, entre outros, à demora das intervenções a cargo da EDP
(desmontagem de posto de transformação e reorientação de cabelagem) e
intervenções no subsolo com maior complexidade do que a previsão inicial devido a
antiguidade de algumas infraestruturas.
A JFL tem mantido intervenção na fixação de locais adicionais de estacionamento
provisório, na comunicação com a população e no acerto e adaptações necessárias ao
melhor decurso das obras e tendo servido de canal de transmissão adicional de
elementos entre a população e a CML.
Praça Bernardino Machado

Prevendo-se o arranjo do parque de estacionamento (em processo de articulação
entre EMEL e ICA), bem como a realização de uma intervenção de arte urbana na
empena que com este confronta, a entrada em funções de novo conselho diretivo do
ICA implicou um abrandamento do calendário para a nova equipa avaliar e fechar o
quadro detalhado da intervenção, tendo já sido realizada reunião com esse propósito e
aguardando-se resultado da avaliação.

Intervenções na Estrada do Lumiar, Estrada do Paço do Lumiar, Rua Direita e Largo do
Paço

Após a apresentação do projeto de requalificação integral da Estrada do Paço do
Lumiar e da sua discussão pública com a população, foi desencadeada pela CML a
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preparação do projeto de execução da obra, articulando vários elementos de relevo, a
saber:






Intervenção das concessionárias de comunicações, eletricidade, água e gás
para assegurar o enterramento de todas as infraestruturas (tendo a EPAL
concluído o projeto de execução);
Articulação da intervenção com a necessidade de substituição de coletores na
Estrada do Paço, em particular junto dos Museus Nacionais (ainda em curso,
no quadro de articulação entre a CML e a DGPC e o Museu Nacional do Traje);
Coordenação com os Colégios Manuel Bernardes e Real Colégio de Portugal de
formas de solucionar a tomada e largada dos alunos nos períodos de maior
congestionamento (estando encontradas soluções para implementar já no ano
letivo 2017/2018).
Acautelar as sugestões dos residentes decorrentes da discussão pública,
nomeadamente a não utilização de pavimento em cubo de granito nalgumas
das extensões da via, a ponderação de circulação alternativa durante a obra e
a necessidade de rever os circuitos viários posteriormente.

Apesar da necessidade de introdução das referidas alterações, foram desencadeadas
diversas intervenções de antecipação da obra, a saber:







Construção de parque de estacionamento na Rua Fernando Melo Moser, de
forma a criar uma bolsa para responder às necessidades dos colégios e retirar
pressão do Largo do Paço (obra já concluída);
Preparação de dois reperfilamentos de via: alargamento e nivelamento da
Azinhaga do Poço de Baixo (obra já concluída) e construção de uma via de
ligação daí até à Rua Isaac Rabin (obra já concluída), de forma a criar circuito
de circulação para a execução posterior da obra de fundo na Estrada do Paço.
Atenta a urgência em assegurar condições de circulação na Estrada do Paço e
Rua Direita, realização de recarga de betuminoso de forma imediata em todos
os troços críticos (já executada, apesar de identificação de novas necessidades
na Rua Esquerda que foram comunicadas à CML).
Está em curso a preparação da empreitada de requalificação do Largo do Paço,
a encetar após a conclusão das intervenções na Azinhaga do Poço de Baixo /
Rua Isaac Rabin (com data dependente da articulação com as concessionárias).

REDE VIÁRIA


Concluída a empreitada de implantação de 37 lugares de estacionamento na
Estrada do Desvio, com reparação de calçada e colocação de limitadores de
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estacionamento, de forma a criar bolsas de estacionamento e corredores de
acesso aos peões com segurança.


Com vista a melhorar o fluxo de circulação junto da Escola Alemã de Lisboa, com
vista a minimizar o impacto da abertura do Colégio Mira Rio, foi executada pela
CML uma remarcação de lugares e criação de zona de “Kiss and Ride” na entrada
da escola, tornando a praça em frente da entrada principal num percurso viário
circular, aumentando a capacidade de escoamento. Prosseguem contactos coma
UIT Norte, as duas escolas e os residentes para implementar medidas de
menorização das tomadas e largadas, estando já garantido o desfasamento de
horários de entrada e saída e em avaliação pela DMMT propostas para alteração
de sentidos de circulação;



Foi lançada pela CML, associada à obra da Praça em cada bairro e aos novos
sentidos de circulação, a Pavimentação do Troço da Alameda das Linhas de Torres,
entre a Rua Luís de Freitas Branco, com;
o Alteração da semaforização para implementação da viragem à esquerda,
no sentido Rua Luís Freitas Branco – Alameda linhas de torres
o Introdução de contentores enterrados na Rua Luís Freitas Branco
o Reformulação da sinalização horizontal
o Criação de passagens para peões acessíveis



Foi concluída pela CML a repavimentação integral da Rua Particular à Azinhaga da
Fonte Velha, prevendo-se a sua prossecução na parte de betuminoso da Azinhaga;



Foi reparado pela CML o piso de um troço em cubo de granito na Rua Moisés
Amzlak (faltando conclusão de um troço pequeno em setembro);



Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a reparação do
betuminoso em várias artérias da Freguesia, designadamente:
 Praceta José Conde;
 Rua Armindo Rodrigues;
 Rua José Travassos;
 Rua de São Bento Menni;
 Rua Luis Pastor de Macedo;
 Avenida Rainha Dona Leonor;
 Avenida Maria Helena Vieira da Silva.
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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:
 Alameda das Linhas de Torres;
 Azinhaga da Torre do Fato;
 Azinhaga dos Ulmeiros;
 Estrada de Telheiras;
 Rua Silva Tavares;
 Rua Arnaldo Ferreira;
 Rua Cesar de Oliveira
 Rua Francisco da Conceição da Silva;
 Rua José de Mello e Castro.
 Rua Prof. Damião Peres;
 Rua Virgínia Vitorino;
 Rua Prado Coelho.

 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 Maria Albertina;
 Rua Maria Carlota;
 Rua Prof. Fernando Melo Mozer;
 Rua Prof. Mark Athias;
 Rua Prof. Moisés Amzalak;
 Rua Shegundo Galarza.
SINALIZAÇÃO

 Diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a colocação de nova
sinalização nos seguintes locais:
 Rua José de Mello e Castro (proibição de parar e estacionar);
 Dr. Henrique Martins Gomes (passagem de peões);
 Rua Daniel Santa Rita (passagem de peões);
 Rua João Cândido de Oliveira (colocação de passagem de peões).
 Alameda das Linhas de Torres, frente à entrada principal (Colocação de
estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida) – já colocado
 Fixação e substituição de sinalização vertical caída ou danificada em várias artérias
da freguesia.
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ESTACIONAMENTO

o Teve lugar a conclusão da discussão publica do zonamento da Freguesia do
Lumiar, tendo a Junta de Freguesia reiterado a necessidade de introdução de
estacionamento regulado em todas as zonas junto das 4 estações de Metro da
Freguesia – Lumiar, Quinta das Conchas, Campo Grande e Telheiras – sendo
aqui que a população solicita a sua introdução com premência para evitar o
estacionamento por não-residentes que apenas pretendem usar o metro
deixando o carro nas imediações do Metro. Nas demais zonas não está prevista
nem se afigura necessária a implementação.
o Estão em curso a implantação de novas zonas de estacionamento no quadro do
programa Uma Praça em Cada Bairro e está em desenho o reordenamento das
Ruas Cordeiro Ferreira, Leopoldo de Almeida e República do Paraguai, para
reforço da oferta através de melhor organização espacial.

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO
Parques infantis / espaços fitness/parques caninos


Implementação de equipamentos caninos na Rua Alexandre Cabral,
normalizando uma situação já existente, acrescentado equipamentos
geriátricos, bastante solicitados pela população.



Inicio das obras de requalificação do parque infantil da Praça Rainha Santa, com
colocação de equipamentos infantis novos, incluindo equipamentos para
crianças com mobilidade reduzida, criando o primeiro Parque Infantil de
inclusão da Freguesia.

Mobiliário urbano
•

Diligenciado junto da Câmara Municipal de Lisboa a substituição de papeleiras em
vários locais da freguesia;
• Rua Fernando Namora;
• Alameda Mahatma Gandhi;
• Alameda Roentgen;
• Avenida Rainha Dona Amélia;
• Jardim Prof. Francisco Caldeira Cabral.



Substituição de bancos na Rua Prof. Moisés Amzalak e na Azinhaga dos Ulmeiros.
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Passeios/lancis/pilaretes/corrimãos/sinalização


Reparação de calçada, lancis, corrimãos e sinalização vertical em vários locais,
nomeadamente:
 Alameda da Quinta de Sto. António
 Alameda das Linhas de Torres
 Alameda Mahatma Gandhi
 Avenida Carlos Paredes
 Av. Mª Helena Vieira da Silva
 Calçada da Carriche
 Estrada da Torre
 Estrada do Desvio
 Estrada Militar
 Largo do Poço
 Rua Agostinho Neto
 Rua Alexandre Ferreira
 Rua Alfredo Trindade
 Rua Amarelhe
 Rua André Gouveia
 Rua António Quadros
 Rua Armindo Rodrigues
 Rua Arnaldo Ferreira
 Rua Belo Marques
 Rua Cordeiro Ferreira
 Rua da Qta dos Frades
 Rua da República do Paraguai
 Rua de S. Bento Menni
 Rua do Lumiar
 Rua Dr. Henrique Martins Gomes
 Rua Fernando Lopes Graça (Praceta)
 Rua Filipe Duarte
 Rua Formosinho Sanches
 Rua Frederico George
 Rua Hermano Neves
 Rua José da Costa Pedreira
 Rua José Escada
 Rua Ladislau Patrício
 Rua Luís Pastor de Macedo
 Rua Maria Alice
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Rua Maria Carlota
Rua Maria José da Guia
Rua Mário Eloy
Rua Mário Sampaio Ribeiro
Rua Nóbrega e Sousa
Rua Pedro Bandeira
Rua Pedro Queirós Pereira
Rua Prof. Aires de Sousa
Rua Prof. Barbosa do Soeiro
Rua Prof. Delfim Santos
Rua Prof. Fernando da Fonseca
Rua Prof. Hernâni Cidade
Rua Prof. João Barreira
Rua Prof. João Cândido de Oliveira
Rua Prof. Luís da Cunha Gonçalves
Rua Prof. Luís Reis Santos
Rua Prof. Mário Chicó
Rua Prof. Moisés Amzalak
Rua Prof. Prado Coelho
Rua Prof. Simões Raposo
Rua Prof. Vieira de Almeida
Rua Prof. Vitor Fontes
Rua Rainha D. Luísa de Gusmão
Rua República Turquia
Rua Ruben Cunha
Rua São Bento Menni
Rua Tomás del Negro
Travessa do Morais

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

CML encontra-se a executar a substituição da iluminação na Avenida Padre Cruz /
Calçada de Carriche por novos candeeiros LED, aumentando a eficiência energética
e reforçando a iluminação;

•

Diligenciado junto da Câmara Municipal
candeeiros/lâmpadas nos seguintes locais:
 Alexandre Ferreira
 Avenida Maria Helena Vieira da Silva;
 Avenida Rainha Dona Amélia;

a

reparação/substituição

de
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Azinhaga do Jogo da Bola;
Jardim da Quinta das Conchas;
Jardim Prof. Francisco Caldeira Cabral;
Praça Rainha Dona Filipa
Praça Rainha Dona Filipa;
Rua André de Gouveia;
Rua Arnaldo Ferreira;
Rua da Castiça;
Rua José Travassos;
Rua Prof. João Barreira;
Rua Prof. Prado Coelho;
Rua Prof. Virgínia Rau;

ACESSIBILIDADES

Permanece em estudo a revisão do projeto para acessibilidades na Av. Rainha D.
Amélia, devido à necessidade de revisão do impacto da solução na circulação
rodoviária da solução de criação de duas guardas no eixo central da via. Nesse sentido,
a execução de intervenções será assumida pela CML, selecionando-se outros locais
para a execução das 30 sobrelevações previstas no protocolo de delegação de
competências (estão identificados cruzamentos no Alto da Faia, junto a EB1, Alto do
Lumiar junto da EB 2,3 e EB Padre Rocha e Melo). No entanto, algumas das zonas estão
identificadas para intervenção no quadro de obras conexas – caso da Praça em cada
Bairro – ou implicariam cruzamento potencial com obras em curso, pelo que se
encontram a aguardar a conclusão e reavaliação posterior pela CML, coma JFL. No
mesmo sentido, decorre a preparação da implantação do plano de acessibilidades,
criando passadeiras amigas do peão e sobrelevação das mesmas, frente aos
estabelecimentos de ensino e locais críticos, estando já a ser avaliado projeto
apresentado pela CML para Av. M.ª Helena Vieira da Silva.
ESTUDOS E PROJETOS


Durante este período foram efetuados os seguintes estudos para a realização
de intervenções pontuais de melhoramento e requalificação do espaço público:
o Proposta de marcação de lugares de estacionamento na Rua Mark
Athias, em Telheiras
o Estudo para a sobrelevação de passadeiras em vários arruamentos da
freguesia (rua Frederico George/ Rua Abel Salazar/ Rua José Cardoso
Pires)
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Aguarda-se a apresentação do estudo prévio para a proposta vencedora do OP
2016 – Telheiras pelo Gabinete de Projeto de Estrutura Verde da CML;



Foram efetuados vários estudos para a realização de intervenções pontuais para
melhoramento e requalificação do espaço público, com o objetivo de dar resposta,
não só, às solicitações dos fregueses mas também melhorar as acessibilidades
pedonais a edifícios e estabelecimentos comerciais e a organização do
estacionamento automóvel:
o Marcação de lugares de estacionamento na rua Luís Piçarra e rua Tomás del
Negro;
o Implantação de rampa na rua Pedro Bandeira nº8 (acesso à farmácia
Lambert);
o Criação de acesso automóvel rua Mark Athias nº13 (para Cargas e
Descargas);



Aguardam-se os levantamentos topográficos e outras informações cadastrais para
conclusão dos seguintes estudos e projetos e posterior definição com a CML do
responsável pela execução:
o Projeto de Execução da proposta vencedora do OP 2016 – Telheiras;
o Requalificação da Rotunda da Estrada da Torre;
o Implantação de estacionamento na Travessa do Canavial;
o Requalificação do Largo Júlio Castilho;
o Reorganização do estacionamento na rua República do Paraguai;

Campo da Malha

Foi já objeto de lançamento o projeto de campo da malha, estando em curso o
acautelar da desmontagem das hortas irregulares que se estabeleceram no local.
Foram contactados alguns do hortelão e preparada a sua reinstalação, sempre que
possível.
Elementos de água e Património integrante


Atividades de inspeção visuais e verificação do funcionamento dos elementos
de água da freguesia;
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Coordenação geral

EDUCAÇÃO

•

Reuniões com as Direções dos Agrupamentos Escolares para preparação do
arranque do ano letivo;

•

Lançamento de intervenções de pequenas e médias reparações nos vários
estabelecimentos escolares, bem como da limpeza geral anual das escolas;

•

Apoio às Direções dos Agrupamentos de Escolas nas iniciativas que promovam
a segurança dos alunos, garantindo uma efetiva ligação institucional com as
respetivas autoridades;

•

Reuniões regulares com a equipa da CML para acompanhamento das obras na
Escola Básica da Quinta dos Frades (que está concluída) e para preparação da
intervenção na Escola Básica de Telheiras (em fase de conclusão de projeto);

•

Reuniões regulares com as várias Componentes de Apoio à Família e Centro de
Artes e Formação para preparação do ano letivo;

•

Contactos regulares e reuniões com todos os diversos Coordenadores dos
Estabelecimentos Escolares da Freguesia e Associações de Pais apoiando nas
suas necessidades e facilitando a resolução de problemas detetados;

•

Articulação com as entidades privadas que são responsáveis pelas Atividades
Extracurriculares;

•

Visitas e reuniões com entidades e parceiros da Freguesia com vista a planificar
e assegurar o desenvolvimento de novos projetos em 2017/2018.

•

Planeamento e concretização de diversas Formações abertas a Coordenadores
e Diretores de Escolas, Professores de Escolas Publicas e Privadas,
Encarregados de Educação, Coordenadores e Monitores de CAF e Pessoas
interessadas em Dificuldades de Aprendizagem Específica em parceria com a
Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem
Específicas.

•

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

Foi igualmente assegurada a manutenção da coordenação de apoio para situações de
maior necessidade ou carência:
•

•

Para

acompanhamento

das

crianças

com

necessidades

especiais,

nomeadamente nos Jardins-de-infância e Escolas efetuando uma análise de
situações pontuais identificadas pelos agrupamentos;

Para 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.

Para acompanhamento de crianças com dificuldades de aprendizagem ou com

necessidades especiais por parte da Psicóloga educacional da Junta de
Freguesia do Lumiar.

Coordenação com outras entidades
•

•

Promover e aplicar nas Escolas projetos com a aposta na música e no teatro

como desenvolvimento e formação dos alunos da Freguesia do Lumiar
estabelecendo parcerias com entidades da freguesia.

Promover e aplicar o intercâmbio entre as diversas Escolas da Freguesia tanto
públicas como privadas através da realização de diversos eventos conjuntos.

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. Nesse sentido, é fundamental assegurar, em permanência:
•

Acompanhamento da Gestão dos Agrupamentos de escola apoiando-os nos
seus projetos pedagógicos;
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•

Constante abertura e colaboração com as escolas da Freguesia na divulgação

•

Continuação da articulação com a Câmara Municipal e com os serviços do

dos projetos educativos;

Ministério da Educação para a resolução das matérias que não se enquadram

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

•
•

de respostas concertadas;

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

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 ou contração de
serviços de transportes para o mesmo fim;

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

Atividades específicas e sazonais
JUNTA-TE AO VERÃO 2017
•

Foi objeto de planeamento e execução o alargamento do programa de colónias
de férias Junta-te ao Verão 2017 e das colónias de férias dos CAFs geridos pela
Junta de Freguesia do Lumiar a todo o mês de julho, com dois turnos,
alargando a resposta e aumentando os beneficiários da ação;

CAF NO VERÃO
•

Foi assegurada a organização das atividades de férias das CAFs durantes os
meses de junho, julho e agosto e da atividade de férias da Junta de Freguesia
do Lumiar durante todo o mês de julho, reforçando a oferta às famílias;
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Recursos humanos
• Reforço de Monitores para as Componentes de Apoio à Família para as
interrupções letivas de forma a adequar os recursos humanos ao número de

•

crianças e jovens inscritos;

Contratação de monitores para a atividade de férias da Junta de freguesia do
Lumiar, JUNTA-te ao Verão 2017.

Escola EB 2,3 do Alto do Lumiar

A Junta de Freguesia tem prosseguido o acompanhamento da intervenção de
requalificação da Escola EB 2,3 do Alto do Lumiar. A primeira fase de obras de

melhoramento urgentes na Escola arrancou ainda no mês de junho, implicando a
primeira ação integrada há vários anos na escola.

Paralelamente, com vista a acompanhar a intervenção de fundo e preparar as
necessidades, a Junta de Freguesia está a promover a constituição de um grupo de

trabalho para realização do levantamento preliminar, coordenar com outras obras em
escolas no agrupamento que sejam limítrofes e acompanhar a intervenção, integrando

o agrupamento, a JFL, a CML e a Plataforma (com Associações de Pais e Residentes) e
que poderá ter a primeira reunião de levantamento e diagnóstico em setembro.
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COMPONENTES DE APOIO À FAMÍLIA
Enquadramento

A "Componente de Apoio à Família" corresponde a uma missão educativa central da
Freguesia, que vai muito para além da vertente meramente educativo e social,
constituindo um fator de desenvolvimento, equilíbrio individual e comunitário com

impactos futuros. Promove a realização pessoal e social das crianças, desde que
orientada por princípios de qualidade, adequação pedagógica e de igualdade de

oportunidades. Acreditamos que, ao assegurarmos desde a mais tenra idade uma real
qualidade educativa estaremos a proporcionar uma boa educação às crianças, um bem

social, educativo e cultural. Assim, como resultado, apostamos num projeto de
cidadania para a Freguesia do Lumiar desde a mais tenra idade.

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”. A Junta de Freguesia do Lumiar tem vindo a alargar a sua rede de

componentes de apoio à família. No ano letivo de 2017/2018 a JFL prosseguirá com as
3 CAFs já existentes de S. Vicente, da Quinta dos Frades e da Escola Básica de Telheiras

Objetivos

Nesta linha, foi preparado plano de atividades para as Componente de Apoio à Família
da responsabilidade da Junta de Freguesia (Escolas Básicas de São Vicente de
Telheiras, Quinta dos Frades e Escola Básica nº 1 de Telheiras) com os seguintes
objetivos:


Organização das atividades de animação socioeducativa realizadas para além do



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





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;
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Incentivar as famílias a colaborar e participar nas atividades de animação



Contribuir para minimizar os problemas sociais existentes nesta população;




socioeducativa;

Estimular a autoestima e desenvolver capacidades de criatividade, comunicação e
sentido crítico.

Responder às necessidades das famílias e das crianças, no que respeita ao apoio ao
estudo e às dificuldades de aprendizagem.
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DEPENDÊNCIAS

CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO
O Centro de Artes e Formação é um projeto de intervenção social que tem como como

ideia central, o desenvolvimento de competências pessoais e sociais com crianças e
jovens, através das artes. Procuramos apostar nos interesses, aptidões e motivações

que os jovens revelam pela dança, música, teatro, artes plásticas, culinária e vídeo. O
projeto tem o seu foco, na integração social pela arte e os seus participantes são
crianças e jovens residentes no Alto do Lumiar com idades entre os 8 e os 18 anos.

O novo ano de atividades assentou no programa e nos eixos tradicionais de
intervenção, através de um conjunto de atividades orientadas para a produção de
conteúdos artísticos, sendo esta a metodologia de trabalho para desenvolver
competências pessoais e sociais, e das quais decorre todo processo de motivação e
envolvimento no projeto.

Procura-se que a intervenção tenha um impacto social na vida dos jovens,

nomeadamente ao nível das problemáticas identificadas em diagnóstico, a saber,

insucesso escolar aliado à ausência de supervisão e acompanhamento parental, fracas
competências ao nível do relacionamento interpessoal, dificuldade em expressar

sentimentos e ideias, incapacidade para se adaptarem a estratégias que não recorram
à violência e inadequada gestão dos tempos livres de crianças e jovens.

o EIXO DE INTERVENÇÃO I – Fomentar a criação de projetos de vida junto dos

jovens e famílias, desenvolvendo estratégias que visem melhorar o
desempenho escolar.

EIXO DE INTERVENÇÃO II – Implementar projetos que visem o
desenvolvimento de competências pessoais e sociais, e comportamentos
saudáveis.
o EIXO DE INTERVENÇÃO III – Promover uma gestão adequada dos tempos livres,
o

através da implementação de atividades – no âmbito das expressões artísticas
de interesse dos jovens.
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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, tendo assumido a entrada na equipa de
coordenação.

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. Foram identificados
com CML os espaços para alargamento (Avenida David Mourão Ferreira Lote 15.4. –
Bloco H, Loja A e Rua Tomás Del Negro, Lote 15.3 - Bloco D - Loja A (14A), estando em
preparação contrato de comodato para execução do contrato de delegação de
competências para a sua adaptação
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. O modelo de gestão está
parcialmente solucionado com reforço pontual de técnico, e com a
responsabilização do Município, através dos seus próprios técnicos, quando faz
uso das horas de programação que lhe estão afetas



Definição de modelo de programação para 2017, 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;
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Prossecução da preparação de regulamento de utilização, em articulação com
as reservas de horas fixadas para a 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
em funcionamento. No entanto, necessidades adicionais de intervenção junto do
sistema de ar condicionado, cortina anti-fogo nova, material de bastidores, e
reparações a realizar no foyer devem implicar nova intervenção, enquadrados em
protocolo de delegação de competências em articulação com o município e presente à
reunião da AFL de setembro.
Galeria Liminare

No dia 01 de julho, pelas 17h00, foi inaugurada a exposição "Os Mayas| Tecendo a História".
Este projeto, promovido no âmbito da Lisboa - Capital Ibero-Americana da Cultura, é uma
iniciativa da Yax Balam, associação cultural para a divulgação da cultura Maya, em parceria
com a Junta de Freguesia do Lumiar. Esta exposição de entrada livre esteve patente até ao dia
15 de julho.
No dia 21 de Julho foi inaugurada a exposição de fotografia Light & and Sea do fotógrafo
Vitorino Coragem que ficará patente até novembro. A exposição é composta por fotos a preto
e branco tiradas a personalidades ligadas à cultura portuguesa, sempre com o Tejo como
cenário.

Livro e Leitura

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

O Clube de Leitura fez uma pausa no mês de agosto, mas a sessão de julho, realizada
no dia 19, contou com a presença do escritor Richard Zimler para uma análise
partilhada da sua obra O Evangelho Segundo Lázaro.
Atividades culturais abertas à população

Com vista a otimizar a utilização de todo o novo potencial da nova sede da Freguesia
enquanto equipamento cultural, mantiveram-se em julho (com pausa em agosto) os
três projetos na área da cultura, abertos à população, a saber:
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Coro Nosso – novo agrupamento coral a ensaiar e atuar na Freguesia, com
ensaios no Salão Nobre da Freguesia;
Coro Rock do Lumiar, com ensaios também no Salão Nobre
Aulas de Tango Argentino e realização mensal de uma MILONGA, no Salão
Nobre da Freguesia

Eventos do último trimestre
II Feira Medieval do Lumiar

Nos dias 14, 15 e 16 de julho, das 18h00 às 24h00, teve lugar a II Feira Medieval do
Lumiar “A Relíquia de Santa Brígida” no Largo de S. João Baptista, animada com
recriações históricas, malabarismo com fogo, rufos de tambores, música moçárabe,
entre outras.
III Colóquio de Verão

No dia 15 de julho realizou-se o III colóquio de verão, este ano dedicado à Igreja da
Nossa Senhora das Portas do Céu de Telheiras, no Museu Nacional do Teatro e da
Dança.

Encontro de Coros
No dia 14 de julho o Auditório da Comunidade Hindu de Portugal recebeu mais um
Encontro de Coros que contou com a participação do Coro do Clube Ferroviário de
Portugal, do Coro Rock do Lumiar e do Coro Staccato.
Teatro no ABMOR
Nos dias 14 e 15 de julho o Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro recebeu
a peça “A Grande Magia”, encenada pelo Paulo Matos, numa parceria entre a Junta de
Freguesia do Lumiar e os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa.
II Edição da Birra da Cerveja

A Birra da Cerveja teve lugar no edifício-sede da Junta de Freguesia do Lumiar nos dias
21, 22 e 23 de julho, das 17h00 às 24h00. A 2.ª Edição desta iniciativa contou, mais
uma vez, com a presença de marcas de cerveja artesanais portuguesas, workshops,
concertos, exposições, espetáculos e showcooking.
Concertos de Verão
Nos dias 21 e 22 de julho, Quim Barreiros e Linda Martini, animaram as noites de verão
na Quinta das Conchas com dois concertos inseridos na programação da Birra da
Cerveja.
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Património

Aguardar finalização do projeto de intervenção na Estrada do Paço e no Largo Júlio de
Castilho a intervenção na fachada do muro do Museu Nacional do Traje, no âmbito das
contrapartidas da cedência do espaço. A JFL está na posse de todos os elementos
técnicos para a referida empreitada.
Atividade editorial e outras parcerias

Foi lançado o primeiro volume da Coleção Júlio de Castilho – Estudos do Lumiar com o
lançamento da edição da Igreja São João Baptista. Está em avaliação o segundo
volume, sobre a Casa Júlio de Castilho. Prossegue ainda o levantamento preparatório
da edição, num único volume, de todas as comunicações às dez primeiras Jornadas
Histórico Culturais do Lumiar.
Prossegue também a preparação da edição das atas do Colóquio Internacional
realizado a propósito dos 750 anos, em parceria com a Academia Portuguesa da
História.
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,
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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,
tendo já começado a avançar-se para a sua digitalização após concluída aquisição de
meios técnicos adequados. Paralelamente, será dado arranque ao tratamento do
arquivo da Freguesia, com vista ao cumprimento da legislação aplicável, bem como à
triagem do material com relevo histórico-cultural.
A adaptação em falta das novas instalações permitirá assegurar um espaço mais
acessível ao público e a investigadores, bem como a recolher espólio documental a
receber em doação, na linha de ofertas já realizadas por residentes e investigadores. 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.

Prosseguiu o levantamento de material de arquivo existente no Arquivo da Rádio e
Televisão de Portugal (RTP) relativo à Freguesia do Lumiar, com uma primeira listagem
de referências a ser objeto de triagem de momento. A disponibilização online de
alguns dos arquivos permitiu a colocação no Facebook da Junta.
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.
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Cine Conchas

No âmbito da comemoração do 10º aniversário do Cine Conchas, a JFL como um dos
seus principais patrocinadores, assegurou 3 atividades satélites de animação, aos
sábados:




Cine21, Histórias de uns, contadas por outros| Animação de rua | encenado
pelo Joana Grupo de Teatro com um grupo de voluntários da comunidade.
Fotocabine: No Cine Conchas o protagonista és TU!
Medley bandas sonoras cinematográficas, pela Orquestra da Adecam Alvalade.
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Pavilhão do Alto da Faia

DESPORTO

Está em curso a execução da empreitada de construção do novo Pavilhão, estando já
concluída a construção da estrutura e cobertura, já tendo começado o tratamento de
interiores e do piso, bem como a ligação aos balneários. Para a requalificação
complementar da zona envolvente estão em execução algumas intervenções nos
passeios e percursos, estimando-se a necessidade de uma futura intervenção de maior
escala na envolvente. A fase de certificação do Pavilhão, face às novas regras de
segurança de equipamentos desportivos, implica intervenções adicionais e um reforço
de verba por parte do município quanto à garantia da eficiência energética e
revestimentos, já em avaliação com a CML e presente na revisão orçamental
submetida à AFL.
Gestão de equipamentos

Obras de manutenção no Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas
Lindley Cintra, de reparação caleira do teto da nave do Pavilhão Gimnodesportivo.
Época 2017/2018


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



Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão
Municipal da Musgueira em articulação com Centro Social da Musgueira MEDIATECA



Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão
Gimnodesportivo do Colégio de S. Tomás.



Arranque da preparação da Corrida Luzia Dias

4.ª Edição das Olissipíadas


Presença e participação nas reuniões de carácter executivo e técnicas no
âmbito da 4ª Edição das Olisipíadas promovidas pela CML em parceria com as
Juntas de Freguesia.
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Lisboa Vai ao Parque


Preparação e execução do Programa LISBOA VAI AO PARQUE – dias 29 de julho,
16 e 23 de setembro

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação


Preparação do início das atividades e acompanhamento do funcionamento dos
Centros de Treino / Escolas de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar
relativas à época desportiva 2017/2018, 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);
 Kickboxing (Escola Nº 21)
 Futsal (Escola N.º 14);
 Ténis de Mesa (Escola N.º 15);
 Xadrez (Escola N.º 16);
 Rugby (Escola N.º 20);
 Voleibol (Escola N.º 23);
 Judo (Escola N.º22);
 Boxe (Escola N.º24);
 Judo (Escola N.º25);
 Andebol (Escolas N.º26 e N.º27).

Apoio diretos a coletividades e instituições


Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Subsídio de € 5.000,00 – para apoio
ao arranque das atividades desportivas da modalidade de futebol de 11;
 Apoio logístico ao Académico Clube de Ciências para realização dos jogos de
apresentação das suas equipas de futsal em diversos escalões etários;
 Apoio logístico à Academia Musical 1º de Junho de 1893 para realização dos
jogos de apresentação das suas equipas de Basquetebol em diversos escalões
etários;
 Apoio logístico ao Sporting Clube de Portugal para realização dos jogos de
apresentação das suas equipas de Basquetebol em diversos escalões etários;
 Apoio à Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte – 20 Trofeus –
para Concurso de Pesca Desportiva;
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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 31 de agosto de 2017, foram realizados 23 licenciamentos zero,
relacionados com a ocupação de espaço publico através de equipamentos publicitários
e /ou mobiliário urbano, como esplanadas, toldos, bandeirolas, entre outros.

Adicionalmente, foram concedidas 5 licenças de ocupação do espaço público,
relacionadas com eventos organizados pela Junta de Freguesia e com venda
ambulante.
Ocupação espaço público (Licenciamento Zero)

Renovações
Novas licenças

Licenciamento de ocupação temporária de espaço público (POEP)

23
13
10
5

Foram ainda prestados vários esclarecimentos, por via eletrónica e telefónica, bem
como atendimentos presenciais, relacionados com a instalação de equipamentos,
mobiliário urbano, publicidade, etc.

Foi reforçado o contacto com os estabelecimentos que possuem licenças caducadas,
no sentido de procederem à sua atualização. Foi igualmente reforçado o contacto com
os estabelecimentos que, após pedido de licenciamento, não efetuaram o pagamento
da respetiva licença, estando por isso em incumprimento.
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Planeamento Urbano
•

•

Prossecução da reavaliação da Proposta de projeto municipal de Acalmia de
Tráfego “Zona 30 – Bairro de Telheiras”. Está a ser preparado faseamento em
parceria com a CML, mas a versão definitiva carece ainda de articulação com a
equipa de mobilidade ciclável para enquadramento das respetivas novas pistas.
Prossecução do acompanhamento da operação de loteamento para o terreno
“Maria Droste”, não tendo havido quaisquer novos desenvolvimentos do projeto;

•

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

•

Concluída a realização da discussão pública e da apresentação pública da
intervenção municipal na Estrada do Paço do Lumiar, projeto de execução está em
fase elaboração após deteção de necessidades adicionais de interligação com
outras entidades (mais detalhes na secção de intervenções em espaço público);

•

Prossecução do acompanhamento do projeto “Uma Praça em cada Bairro” (mais
informação no ponto relativo às intervenções em espaço público).

•

Praça Bernardino Machado – As obras de requalificação da Praça Bernardino
Machado estão concluídas (mais informação no ponto relativo às intervenções em
espaço público).

•

Colégio Mira Rio e Escola Alemã - Acompanhamento com a UIT Norte das medidas
de gestão e tráfego e estacionamento associadas à instalação do Colégio Mira Rio
em Telheiras. Foram realizadas reuniões de coordenação e garantido o
desfasamento de horários de entrada e saída de ambos os estabelecimentos.
Adicionalmente, estão a ser desenhadas soluções de melhoria da circulação e
estacionamento na envolvente, já executadas em parte (mais informação no ponto
relativo às intervenções em espaço público).

Economia, Empreendedorismo e Inovação
•
•

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

Com entrada em funções de novo Conselho Diretivo do ICA, foi recentrada a
discussão exploratória de projetos de cooperação 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.
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Mercado do Lumiar
•

O projeto final de requalificação e reconversão do Mercado do Lumiar foi objeto de
finalização, com introdução de alterações decorrentes do diálogo com os comerciantes
e das preferências finais por estes manifestadas quanto à sua permanência ou saída.

•

Com o arranque da execução da obra, foram detetadas necessidades estruturais
adicionais, necessidades de delimitação dos espaços para garantir separação de
biológico e não biológico e necessidades de arranjo do espaço exterior norte, que
serão objeto de aditamento ao contrato de delegação de competências.

•

Para assegurar os trabalhos de maior dimensão no piso e coberturas o Mercado
encerrará nos meses de julho e agosto e prevê-se reabertura na segunda quinzena de
setembro;

•

Prossecução das reuniões com AGROBIO com 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;

•

Está concluída, através da CML, a opção pelos comerciantes da possibilidade de
permanecer no espaço requalificado, ser transferido para outro mercado ou
receber indeminização pela cessação de atividade: optaram pela permanência
6 comerciantes, tendo os demais optado pela indemnização.

•

Prossecução do desenvolvimento do plano de intervenção no mercado, agora
enquadrado no processo global de intervenção estrutural, assente nas
seguintes fases:
1) Requalificação (através de execução do protocolo de delegação para
requalificação, acessibilidades, qualidade dos espaços comuns e
infraestruturas administrativas de apoio, iluminação, decoração, novas
entradas, cafetaria, pintura exterior) e política de comunicação integrada;
2) Crescimento: alargamento horário, novos comerciantes através de espaços
diferenciados com recurso ao Mercado Biolóagio;
3) 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 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. Teve lugar a primeira reunião de
implementação com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Administração
Interna, Isabel Oneto, e do Vereador Carlos Castro, e com os parceiros do Grupo da
Toxicodependência da Comissão Social e do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa, nas
instalações do CAF.
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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, para alargamento de bases de dados de
comunicação;
 No período de 25 de junho de 2017 a 31 de agosto de 2017 o número de gostos
da página de Facebook da Junta de Freguesia do Lumiar cresceu de 7003 para
7403 (saldo positivo de 400 novos gostos no período)
 Prossegue a preparação criação de página de Facebook específica para o
Auditório da BMOR, a articular com a programação para a próxima temporada.

Imagem




Prossecução da 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.
Harmonização de imagem para programação futura, alinhada com a marca geral;

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 semana seguinte e emissão de números informativos adicionais;
Preparação do lançamento do sexto número da nova publicação regular da
Freguesia para informação, denominada @lumiar
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Serviços gerais e apoio à governação

Serviços Gerais da Freguesia





Eleitores recenseados: 38.684 (variação positiva de 73 eleitores)
Licenciamento de canídeos e gatídeos: 244
Certificação de fotocópias: 1
Atestados desde a última informação escrita: total de 1.105 (de 01/06/2017 até
31/08/2017), repartidos da seguinte forma:

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

Junho
77
1
0
0
0
0
3
70
7
23
26
1
48
146
32
0
1
5
34
6
0
0
0
0
480

Julho
68
1
0
0
1
0
5
63
7
18
9
2
40
54
41
3
1
2
17
0
0
0
0
0
332

Agosto
68
0
0
0
1
0
7
74
2
13
19
1
37
13
35
1
1
6
13
2
0
0
0
0
293

TOTAL
213
2
0
0
2
0
15
207
16
54
54
4
125
213
108
4
3
13
64
8
0
0
0
0
1105

[TOTAL: 1 de janeiro a 31 de agosto de 2017: 2.770 atestados]
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Gestão administrativa e financeira

No período em referência foram realizadas reparações no autocarro da Junta no valor
total de 723,42€.
Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas:
Junho de 2017





















06/06/2017 – Escola Secundária do Lumiar, deslocação ao Campo de Férias
Tempo Aventura, Cadaval;
07/06/2017 – Escola Básica do Lumiar, deslocação à Quinta das Margaridas;
05/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
06/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
07/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
08/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
09/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
11/06/2017 – Os Metralhas BTT, deslocação a Tábua;
13/06/2017 – Escola Básica de Telheiras, deslocação ao Parque dos Monges;
14/06/2017 – Inválidos do Comércio, IPSS, deslocação a Olhos de Água em
Alcanena;
19/06/2017 – Nuclisol UDI do Lumiar, deslocação à Praia da Torre
20/06/2017 – Nuclisol UDI do Lumiar, deslocação à Praia da Torre
21/06/2017 – Nuclisol UDI do Lumiar, deslocação à Praia da Torre
22/06/2017 – Nuclisol UDI do Lumiar, deslocação à Praia da Torre
23/06/2017 – Nuclisol UDI do Lumiar, deslocação à Praia da Torre;
26/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
27/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
28/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
29/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
30/06/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha na Costa da
Caparica;
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Julho de 2017














03/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
04/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
05/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
06/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
07/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
08/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
09/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
08/07/2017 – Leões de Portugal, IPSS., deslocação a Estarreja;
10/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
11/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
12/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
13/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;
14/07/2017 – Obra Social Paulo VI, deslocação à Praia da Rainha
Caparica;

na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da
na Costa da

Agosto de 2017






17/08/2017 – Externato Pim Pam Pum, deslocação à Kidzania no Dolce Vita
Tejo;
18/08/2017 – Externato Pim Pam Pum, deslocação à Bounce Portugal em
Carnaxide;
21/08/2017 – Inválidos do Comércio, IPSS, deslocação a Azeitão;
22/08/2017 – Externato Pim Pam Pum, deslocação à Quinta Pedagógica;
24/08/2017 – Externato Pim Pam Pum, deslocação à Praça de Touros do Campo
Pequeno.
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ANEXO I
QUADRO DE TRABALHADORES FUNÇÕES PÚBLICAS (23.6.2017)
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
29 DEOLINDA MARIA AIRES TEIXEIRA

Assistente Operacional

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

LIMPEZA URBANA
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30 EMÍLIA CARVALHO PROENCA

Assistente Operacional

31 FERNANDO JOSÉ SALES BENSASY

Encarregado Operacional

33 FRANCISCO ARTUR DA SILVA RODRIGUES

Assistente Operacional

32 FERNANDO MOREIRA LEITÃO

34 JOÃO FERNANDO CARDOSO CORREIA

LIMPEZA URBANA

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

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

51 PAULO JORGE GONÇALVES DE MATOS

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

53 RICARDO ALEXANDRE MARTINS SOBREIRO

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

52

PAULO MANUEL GONÇALVES MARQUES
REBELO

Assistente Operacional

54 RUBEN TIAGO A. M. SEGURADO FLORÊNCIO

Assistente Operacional

56 VITOR HUGO MENDES DA COSTA

Assistente Operacional

58 NUNO FILIPE NUNES FEIO

Assistente Técnico

55 RUI MANUEL BARRETO DE ALMEIDA

57 VÍTOR MANUEL SALGADO COUTINHO

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

LIMPEZA URBANA

Técnico Superior

61 CARLA ALEXANDRA DE BARROS BRITES

Técnico Superior

62 CARLOS MANUEL DIAS ESTEVES

LIMPEZA URBANA

Encarregado Operacional

59 ANDREIA CARINA BOM FAUSTINO SILVEIRA
60 ARMINDO CORREIA VIEIRA

LIMPEZA URBANA

Assistente Operacional

Assistente Técnico

LIMPEZA URBANA
MERCADO
SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

66

63 CLÁUDIA PATRÍCIA OLIVEIRA FERREIRA

Técnico Superior

SEDE

Assistente Operacional

SEDE

64 CRISTINA FILIPA RODRIGUES SERRA

Assistente Técnico

66 HELENA MARIA AMARAL MOTA NASCIMENTO

Assistente Operacional

SEDE

68 LUCIA MARIA VELADA PREZADO

Assistente Técnico

SEDE

65 FERNANDO SILVA ALVES

67 JOÃO PEDRO LINO CATARINO

Técnico Superior

69 MARIA DA LUZ GUERREIRO MOREIRA

Assistente Operacional

71 PATRÍCIA ISABEL ALVES CACHUCHO MARTINS

Técnico Superior

70

MARIA GORETI MONTEIRO CARMO
RODRIGUES

Assistente Operacional

72 PAULA CRISTINA AMARAL DOS SANTOS FORTES Coordenador Técnico
73 PAULA FILIPA FARIA OLIVEIRA CAMACHO

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

Técnico Superior

SEDE

75 SÓNIA MARIA ANTUNES SILVA

Técnico Superior

SEDE

77 LUÍSA MARIA ALVES JORGE

Técnico Superior

79 MAGDA VARELA

Assistente Operacional

74 PAULO CÉSAR LOPES RIBEIRO

76 FILIPA ISABEL GOMES VIEGAS
78 JOANA DAVID E SILVA
80 SUSANA PEREIRA

Coordenador Técnico

SEDE

Técnico Superior

UTIL

Técnico Superior

SEDE

Assistente Técnico

SEDE

UTIL

JI NUNO C. FERREIRA

67

ANEXO II
QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO A 31.8.2017
NOME

FUNÇÕES

ÁREA

Serviço

Valor

Telheiras

750

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
Rosa Benedito

Jardins-de-infância

Maria M. Aveleira

Jardins-de-infância

Vânia Silva

Jardins-de-infância

Liliana Silva

Jardins-de-infância

9

Sílvia Ribeiro

11

Fernanda Santos

10
12
13

Jardins-de-infância

Ana Isabel Félix

Jardins-de-infância

Jardins-de-infância

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

Maria Céu Lopes

Jardins-de-infância (NEE)

João Rosa

CAFormação (Monitor)

Jardins-de-infância (NEE)

14

Ana Cristina Castelo

16

Igor Pereira

CAFormação (Monitor)

Nuno Varela

CAFormação (Monitor)

Ana Filipa Silva

C.A. Família (Monitora)

Lurdes Laranjeira

C.A. Família (Monitora)

15
17

Rafael Barreto

19

Admir Carvalho

18
20
21
22
23

Joana Mateus
Edgar Cabral

24

Milena Guerreiro

26

Cláudia Recto Lopes

25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2014

Alto da Faia

750

Transferência CML

2014

Educação

P. Rocha Melo

750

Transferência CML

2014

Educação

São Vicente

750

Transferência CML

2014

Educação
Educação
Educação
Educação

C.A.Família (Monitora)

Mariana Boléo

C.A.Família (Monitora)

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

Educação
Educação
Educação

Psicóloga

P. Rocha e Melo
Lumiar

Telheiras

CAFormação

750

750
750

800

2014
2014

2014

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

2014

Cumprimento do rácio para NEE

2014

2014

Cumprimento do rácio para NEE

2014
2014

Reforço oferta e horário CAFormação

2014

Educação

CAFormação

800

Reforço oferta e horário CAFormação

Educação

CAFormação

800

Já em funções

Educação

São Vicente

800

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

2014

Educação
Educação
Educação

CAFormação
São Vicente
São Vicente
São Vicente
São Vicente

Educação

São Vicente

Educação

São Vicente

Educação

Educação

Educação
Educação

Educação

Inês Parreira

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

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

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

750

Educação

Joana Afonso
Maria Manuela
Cabral

2014

Lumiar

Paula Alves

Catarina Silva

750

Transferência CML

Educação

Educação

C.A.Família
(Coordenadora)

C.A.Família (Monitora)

Telheiras

750

2014

Cumprimento do rácio de auxiliares previsto no auto

C.A.Família (Monitora)

Soraia Cunha

Telheiras

750

Transferência CML

750

Sónia Francisco

C.A.Família (Monitora)

P. Rocha Melo

750

2014

Nuno C. Ferreira

Educação

C.A. Família (Monitor)

Lumiar

Transferência CML

Educação

C.A. Família (Monitor)

C.A.Família (Monitora)

Anabela Bessa

Transferência CML

Educação

Eugénia Almeida

João Taborda

750

Educação

Dança

C.A. Família (Monitora)

Fundamento / Observações

Educação
Educação
Educação
Educação

Educação

São Vicente

São Vicente

Quinta Frades
Quinta Frades

Quinta Frades
Quinta Frades
Telheiras
Telheiras
Telheiras
Telheiras

Todos CAFs

555
800
800
800
800
800
800
800
800

1200
1200
800
800

1.200

Já em funções

Novo CAF (transferido da JF Carnide)

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

Novo CAF (novo protocolo)

2016

Novo serviço da JFL

2015
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ana Delgado

Sede JFL e BMOR

Filipe Bacelar

Serviços jurídicos

Sup. Governação

Sede JFL

Ana Jorge

Lavadouro

Desenv. Social

Lavadouro

Desenv. Social

Exterior

Fernando Cardoso
Alexandre Curado
Pedro Cardoso
Paulo Silva

Paulo Mendes

61
62
63

Acomp. Passeios
Porta-a-porta

Porta-a-porta

Assessoria Desporto

Cultura

Desenv. Social
Desenv. Social
Desporto

Augusto Cresol

Limp. Higiene Urbana

Fernando Pereira

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana

Ana Paula Cresol
Hélder Trovoada
Nuno Gomes
Ana Leite

Pedro F. Alberto
Tatiana Almeida

Limp. Higiene Urbana

Limp. Higiene Urbana

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

Higiene Urbana
Higiene Urbana
Licenciamento
Cultura

Sup. Governação

UTIL

Exterior
Exterior

Sede JFL

BMOR

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana

Posto limpeza

José Carlos Alves
Luís Pinto

Paulo Tavares

António Cabral

Limp. Higiene Urbana

Limp. Higiene Urbana
Limp. Higiene Urbana

Limp. Higiene Urbana

Higiene Urbana
Higiene Urbana
Higiene Urbana
Higiene Urbana

Novo serviço transferido da CML

2014

2015

2015

Sede JFL e
exterior
Sede JFL e nova
Sede

Posto limpeza

Limp. Higiene Urbana

Novo serviço transferido da CML

2013

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

Posto limpeza

Higiene Urbana

Jorge Teolinda

700

750

Novo prestador, já havia contrato anteriormente

2015

Cultura

Higiene Urbana

750

Já em funções
Já em funções com contrato emprego inserção
anterior

2014

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

Limp. Higiene Urbana

Diogo Domingues

125

1200

2014

750

Posto limpeza

São Vicente

Higiene Urbana

Já em funções

Necessidade após assunção gestão Audit. BMOR

Posto limpeza

Carlos Jesus

Limp. Higiene Urbana

300

1980

Já em funções

Inês Simões

Técnico de Luz

Necessidade após alargamento competências
educação

800

Posto limpeza

Educação

Comunicação

1200

Sede JFL e
exterior

Jardins-de-infância
Gestão de plataformas de
comunicação

Cláudio Fernandes

60

Maestro UTIL

Higiene Urbana

57
59

Sede JFL

Cultura

Ricardo Ladeira

58

Educação

Ass. Cultura e Com.

Joana Antunes

55
56

Ass. Educação

Sede JFL

Posto limpeza
Posto limpeza
Posto limpeza
Posto limpeza
Posto limpeza
Posto limpeza

750
750
750

1200

1400

1000

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Nova competência transferida CML
750 anos, adaptação nova sede, financiamento
políticas culturais
Substituição de anterior jurista para novo volume
contratação pública e novas competências
contraordenações (revisão da Lei 56/2012)

2015

2015
2015
2015

2017

800

Substituição de período de maternidade

2016

800

Regresso à CML de técnicos afetos à BMOR

2016

750

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade

2016

1500
750
750
750
750
750
750
750

Necessidades novas competências

Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
Necessidades decorrentes aposentações e mobilidade
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2016

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ANEXO III

ESPAÇOS VERDES






































AZINHAGA DOS ULMEIROS – CONTÍGUO AO HOSP. FORÇA AÉREA
CANTEIROS NA RUA PROF. VIEIRA DE ALMEIDA
ESPAÇO CONTÍGUO AO COLÉGIO DE S. TOMÁS - QUINTA DAS CONCHAS
ESTRADA DE TELHEIRAS
PRACETA PROF. JOSÉ CONDE
RUA ABEL SALAZAR
RUA AGOSTINHO NETO
RUA AGOSTINHO NETO - JUNTO A. L. DE TORRES
RUA ALEXANDRE FERREIRA
RUA ANTÓNIO LIVRAMENTO
RUA ARMINDO RODRIGUES
RUA BRITO CAMACHO
RUA CÉSAR DE OLIVEIRA
RUA DUARTE VIDAL
RUA EMBAIXADOR MARTINS JANEIRA - JUNTO AO Nº 4
RUA FERNANDO LOPES GRAÇA
RUA FERNANDO LOPES GRAÇA - TRASEIRAS DO LOTE 7
RUA FERNANDO NAMORA - JUNTA Á PARAGEM
RUA FERNANDO NAMORA - JUNTO AO Nº36
RUA FERNANDO NAMORA/RUA JORGE CAMPINOS
RUA FREDERICO GEORGE
RUA JOSÉ ESCADA
RUA MÁRIO SAMPAIO RIBEIRO
RUA PROF. AIRES DE SOUSA
RUA PROF. ALFREDO DE SOUSA
RUA PROF. ARMINDO MONTEIRO
RUA PROF. BARBOSA SOEIRO
RUA PROF. BENTO DE JESUS CARAÇA - EPAL
RUA PROF. CARLOS TEIXEIRA
RUA PROF. DAMIÃO PERES
RUA PROF. DELFIM SANTOS
RUA PROF. EDUARDO CORTESÃO
RUA PROF. FRANCISCO GENTIL - METRO
RUA PROF. HERNANI CIDADE
RUA PROF. JOÃO BARREIRA
RUA PROF. JOÃO DE CASTRO MENDES
RUA PROF. LUIS DA CUNHA GONÇALVES
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RUA PROF. LUIS REIS SANTOS
RUA PROF. MANUEL CAVALEIRO DE FERREIRA
RUA PROF. MANUEL VALADARES
RUA PROF. MANUEL VIEGAS GUERREIRO
RUA PROF. MÁRIO CHICO
RUA PROF. MÁRIO DE ALBUQUERQUE
RUA PROF. MOISÉS AMSALAK
RUA PROF. ORLANDO RIBEIRO
RUA PROF. PRADO COELHO
RUA PROF. QUEIROZ VELOSO
RUA PROF. VIEIRA DE ALMEIDA
RUA PROF. VÍRGINIA RAU
RUA TEÓFILO CARVALHO DOS SANTOS - LOGRADOURO
TALUDE NA RUA CARVALHÃO DUARTE
ALAMEDA MAHATMA GANDHI
AL. LINHAS DE TORRES, 62
AL. LINHAS DE TORRES, 92 E 94
AL. LINHAS DE TORRES
AL. MAHATMA GANDHI-R. FER. LOPES GRAÇA
AL. MAHATMA GANDHI – TRASEIRAS
RUA PROF. FERNANDO DA FONSECA
AV. RAINHA D. AMÉLIA/AV. PADRE CRUZ
AV. RAINHA D. LEONOR
RUA JOSÉ DA COSTA PEDREIRA
RUA HELENA VAZ DA SILVA
R. GENERAL VASCO GONÇALVES
AV. VENTURA TERRA
AL. MÚSICA (ENTRE RUA D E RUA E – MALHA 15)
LG. REPÚBLICA TURQUIA
RUA DO LUMIAR
R. AGOSTINHO NETO/AV. M.ª HELENA V. SILVA
PÇ. ALEXANDRE FERREIRA
PRAÇA RAINHA D. FILIPA
PRAÇA RAINHA SANTA
PRAC. DR. HENRIQUE MARTINS GOMES
RUA ADRIANA DE VECCHI (MALHA 7)
RUA AGOSTINHO NETO
R. AGOSTINHO NETO/R. PEDRO BANDEIRA
QUINTA DO LAMBERT
R. ANDRÉ DE GOUVEIA/CÇ. CARRICHE
RUA. COMANDANTE FONTOURA DA COSTA
RUA RAINHA D. LUÍSA DE GUSMÃO
RUA DA CASTIÇA
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RUA DR. HENRIQUE MARTINS GOMES
RUA EMB. MARTINS JANEIRA
RUA GARCIA DE RESENDE
RUA JAIME LOPES DIAS
RUA JOSÉ MELO E CASTRO
RUA JOSÉ GALHARDO
RUA LUIS DE FREITAS BRANCO
RUA PEDRO BANDEIRA
R. PEDRO BANDEIRA/AZ. ENTRE MUROS
EST. DESVIO/R. PROF. JOSÉ P. CORREIA
R. PROF. SALAZAR DE SOUSA
RUA PROF. VITOR FONTES
RUA REPUBLICA DO PARAGUAI
RUA TEÓFILO CARVALHO DOS SANTOS
RUA TÓBIS PORTUGUESA
RUA VIRGÍNIA VITORINO
AV. MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
AL. LINHAS DE TORRES/R. AGOSTINHO NETO
QUINTA DOS INGLESINHOS
QUINTA DOS INGLESINHOS
ALAMEDA DA MÚSICA
AV. ÁLVARO CUNHAL/RUA HELENA VAZ DA SILVA/AV. ARNALDO FERREIRA/AV.
EUGÉNIO DE ANDRADE
RUA MÁRIO SAMPAIO RIBEIRO
RUA JOSÉ ESCADA
RUA LUÍS FREITAS BRANCO
RUA MARIA MARGARIDA
RUA JOSÉ CARDOSO PIRES
RUA PROF. ABEL SALAZAR
RUA FERNANDO NAMORA
RUA HERMANO NEVES
AZINHAGA DOS ULMEIROS
CANTEIROS NA RUA PROF. VIEIRA DE ALMEIDA
AV. M.ª HELENA VIEIRA DA SILVA
ESTRADA DE TELHEIRAS
PRACETA PROF. JOSÉ CONDE
RUA ABEL SALAZAR
RUA ANTÓNIO LIVRAMENTO
RUA ARMINDO RODRIGUES
RUA BRITO CAMACHO
RUA CÉSAR DE OLIVEIRA
RUA DUARTE VIDAL
RUA PROF. CARVALHÃO DUARTE
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RUA FERNANDO NAMORA
RUA FREDERICO GEORGE
RUA JOSÉ ESCADA
RUA PROF. BENTO JESUS CARAÇA
RUA PROF. AIRES DE SOUSA
RUA PROF. ALFREDO DE SOUSA
RUA PROF. ARMINDO MONTEIRO
RUA PROF. BARBOSA SOEIRO
RUA PROF. BENTO JESUS CARAÇA
QUINTA DOS INGLESINHOS
RUA PROF. DAMIÃO PERES
RUA PROF. DELFIM SANTOS
RUA PROF. EDUARDO CORTESÃO
RUA PROF. HERNÂNI CIDADE
RUA PROF. JOÃO BARREIRA
RUA PROF. JOÃO CASTRO MENDES
RUA PROF. LUIS DA CUNHA GONÇALVES
RUA PROF. LUIS REIS DOS SANTOS
RUA PROF. MANUEL CAVALEIRO FERREIRA
RUA PROF. MANUEL VIEGAS FERREIRA
RUA PROF. MÁRIO CHICÓ
RUA PROF. MOISÉS AMZALAK
RUA PROF. ORLANDO RIBEIRO
RUA PROF. PRADO COELHO
RUA PROF. QUEIRÓS VELOSO
RUA PROF. VIEIRA DE ALMEIDA
RUA PROF. VIRGÍNIA RAU
RUA TEÓFILO CARVALHO DOS SANTOS
TALUDE NA RUA CARVALHÃO DUARTE
ALAMEDA MAHATMA GANDHI
ALAMEDA ROENTGEN
RUA FREDERICO GEORGE – ALDI
RUA FERNANDO LOPES GRAÇA
RUA PROF. ORLANDO RIBEIRO, JUNTO AO 3D
COMPLEXO JARDINS SOUSA FRANCO E CALDEIRA CABRAL
PRAÇA PROF. RODRIGUES LAPA
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