
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO ESCRITA DO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DO LUMIAR À 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
3.º TRIMESTRE DE 2022 

(referente aos meses de 
julho e agosto) 

 
 

4.ª Reunião (Ordinária) do mandato 2021-2025 

29 de setembro de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 

1. Funcionamento da Junta de Freguesia 
 
 

 

Organização do Executivo 
 

PRESIDENTE 

Ricardo Mexia 

Coordenação Geral: 

- Representação institucional 

- Planeamento estratégico 

- Gestão urbanística 

- Política de qualidade 

Transparência, Gestão participada e Cidadania 

Recenseamento e Eleições 

Proteção Civil 

Ambiente: 

- Espaços Verdes 

- Sensibilização ambiental e ação climática 

- Eficiência energética 

- Sustentabilidade económica, social e ambiental 

SECRETÁRIO 

José da Silva Pinto 

Espaço Público 

Desporto: 

- Competições desportivas 

- Atividade física 

Associativismo e Voluntariado 

Mobilidade Inteligente: 

- Transportes 

- Trânsito 

Gestão e conservação de Instalações de Equipamentos 
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TESOUREIRA 

Joana Barata Lopes 

Gestão Financeira e Patrimonial: 

- Orçamento 

- Contabilidade 

- Tesouraria 

- Inventário 

- Planos plurianuais de investimento 

- Contratação Pública 

Assuntos jurídicos 

Modernização e Gestão administrativa: 

- Secretaria e expediente - Serviços de atendimento 

Educação: 

- Componentes de Apoio à Família - Creches, JI e EB1 

- Programas educativos 

- Diversidade e inclusão 

- Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

Juventude 

Higiene e bem-estar animal 

VOGAL 

Ana Beatriz Nunes 

Desenvolvimentos Social: 

- Apoio Social 

- Rede Social 

- Habitação 

- Centro de Artes e Formação 

- Pessoas com deficiência e plano de acessibilidades 

Saúde e Bem-estar 

Envelhecimento ativo 

Ciência e Conhecimento 
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VOGAL 

Carla Sequeira 

(substituta legal do Presidente em caso de 

falta ou impedimento) 

Desenvolvimento Económico: 

- Atividades económicas 

- Licenciamento 

- Inovação e tecnologia 

- Empreendedorismo 

- Mercado e Feiras 

- Emprego 

- Formação profissional 

Gestão dos Recursos Humanos 

VOGAL 

Fernando Baião 

Higiene Urbana: 

- Limpeza de Espaços Públicos 

- Centros de Higiene Urbana 

- Gestão e manutenção de 
equipamentos de higiene 

VOGAL 

Madalena Pestana de Vasconcelos 

Cultura: 

- Programação cultural 

- Património cultural 

- Espaços de ciência e cultura 

- Centro de Documentação Histórica 

Comunicação: 

- Comunicação Externa e Interna 

- Plataformas de comunicação 

- Proximidade ao cidadão 

- Boletim 

 

As reuniões de executivo têm periodicidade semanal, por norma, às segundas-feiras 

pelas 15 horas, tendo as reuniões públicas de executivo periodicidade mensal e lugar, 

sempre que possível, na última segunda-feira do mês pelas 17h30. 
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Atendimento ao público 
 

Presidente: 

 
4ª Feira das 14h00 às 18h00 – Sede ou Pólo de Telheiras – Por marcação. 

 
Última semana de cada mês: 4ª Feira das 14h00 às 20h00 – Sede – Por marcação. 

 
Secretário José Silva Pinto: 

 
6ª Feira das 15h00 às 17h00 – Sede ou Pólo de Telheiras – Por marcação. 

 
Tesoureira Joana Barata Lopes: 

 
2ª Feira das 15h00 às 17h00 – Sede ou Pólo de Telheiras – Por marcação. 

 
Vogal Ana Beatriz Nunes: 

 
3ª Feira das 15h00 às 18h00 – Sede, Pólo de Telheiras ou Alto do Lumiar – Por marcação. 

 
Vogal Carla Sequeira: 

 
2ª Feira das 17h00 às 19h30 – Sede ou Pólo Telheiras – Por marcação. 

Funcionários – 6ª Feira das 9h00 às 11h00 – Sede. 

Vogal Fernando Baião: 
 

5ª Feira das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00 – Sede ou Pólo de Telheiras – Por 

marcação. 

Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos: 

 
6ª Feira das 9h00 às 11h00 – Sede – Por marcação; 

 
Última semana de cada mês: 4ª-Feira das 9h00 às 11h – Polo de Telheiras ou Alto do 
Lumiar – Por marcação. 
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2. Representações e/ou reuniões realizadas 
 
 

 

Administração Autárquica  
 

● Seis reuniões de executivo, das quais, 1 reunião pública; 

● Participação, por inerência, nas sessões da Assembleia Municipal de Lisboa e 

respetivas Comissões; 

● Atendimentos ao público: 12. 

 
 

 
Reuniões e Relações Institucionais 

 

• Reunião com o Interway Group; 

•  Reunião com a SOCIAL GENERATION, uma Associação recentemente sediada na 

Freguesia; 

• Reunião com o Movimento Metro Telheiras Carnide; 

• Reunião com o Comité Organizador Local Paroquial, das Igrejas do Alto do Lumiar, 

Telheiras e Lumiar, sobre as Jornadas Mundiais da Juventude; 

• Reunião com a Câmara Municipal de Lisboa no novo Posto de Higiene Urbana de 

Telheiras; 

• Reunião com a Associação ISHARTES; 

• Reunião com a Divisão de Educação e o Sr. Vereador Diogo Moura para análise dos 

Contratos de Delegação de Competências da Câmara Municipal de Lisboa (CML) 

com a Junta de Freguesia do Lumiar, no âmbito das Atividades de Animação e de 

Apoio à Família (AAAF) e Componentes de Apoio à Família (CAF); 

• Reunião com a CESOP local no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável 2030; 

• Participação nas reuniões de gestão de qualidade para os serviços de Higiene 

Urbana; 

• Visita Centro de Dia do Centro Social da Musgueira; 
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• Reunião com o Centro de Convergência de Telheiras; 

• Reunião com a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de 

Bicicleta (FPCUB); 

• Reunião com a Associação das Hortas da Quinta de Sto. António, devido aos 

trabalhos iniciais para a construção pela CML de uma creche, na Rua André 

Gouveia, com capacidade para 84 crianças; 

• Reunião com a Associação Lugar-Comum; 

• Reunião com o novo Pároco da Igreja de Nossa Sra. do Carmo. 

 

Representação geral 

 

• Presença no Cineconchas 2022;  

• Presença no Rock in Rio para a atuação da ISHARTES. 

 

 
Outros 
 

• Participação nas reuniões da Comissão de Avaliação no âmbito do Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP); 

• Realização da Reunião da Comissão Social de Freguesia; 

• A Junta de Freguesia do Lumiar associou-se à petição intitulada “Pela Expansão 

             da Rede do Metropolitano de Lisboa de Telheiras a Carnide”, que exige que: seja 

suspenso o projeto da linha circular, bem como todos os procedimentos em curso 

para a sua concretização; sejam utilizadas as verbas previstas no Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR) ou no Quadro Financeiro Plurianual (QFP) em vigor 

entre 2021 e 2027 para encetar com celeridade todos os procedimentos 

necessários para a ligação da linha verde (cujo término se efetua atualmente em 

Telheiras) à linha azul, algures no território ocupado pela Junta de Freguesia de 

Carnide. 
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3. Divisão Administrativa e Financeira 
 
 

 

 

3.1. Secretaria-geral 
 
 

 

 

• Eleitores recenseados: 39.190; 

• Licenciamento de canídeos e gatídeos: 13; 

• Certificação de fotocópias: 18; 

• Atestados repartidos da seguinte forma: 

 

 Julho  Agosto TOTAL 

ADOÇÃO 0 0 0 

AGREGADO FAMILIAR/ESCOLARES 3 6 11 

BANCÁRIOS 0 4 5 

BENEFÍCIOS SOCIAIS 4 1 5 

EMPRESA 0 0 0 

ENTIDADE PATRONAL 0 0 0 

GEBALIS 0 0 0 

INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA 0 1 1 

LICENÇA E USO DE PORTE DE 
ARMAS 

0 0 0 

PROVA DE VIDA NACIONAL 13 3 19 
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PROVA DE VIDA/AGREGADO 
 INTERNACIONAL 

10 12 32 

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 0 0 0 

RESIDÊNCIA 94 114 270 

RESIDIU 0 2 2 

SEF 71 68 176 

SEGURANÇA SOCIAL 3 1 4 

SPORTING 22 22 63 

TRANSPORTE DE  
MERCADORIAS/ALFANDEGÁRIOS 

1 0 2 

TRIBUNAL 0 0 1 

UNIÃO DE FACTO 8 6 19 

VINDA  5 5 11 

VISITA AO RECLUSO 1 0 1 

TOTAL MENSAL 235 245 622 

 
 
 

3.2. Núcleo de Recursos Humanos 
 
 

 

 

A 31/8/2022, dos 175 postos de trabalho existentes no quadro de pessoal, apenas 109 se 

encontram preenchidos com pessoal em efetividade de funções, menos uma pessoa no 

Núcleo de Higiene Urbana, por aposentação do trabalhador a 26 de julho 2022. Encontram-

se em processo de aposentação outros cinco trabalhadores. 

Como habitualmente nos meses de junho e julho foi necessário reforçar os monitores dos 

CAF para o período não letivo, tendo sido realizados 37 contratos de prestação de serviços 

para esta valência. No que concerne ao mês de agosto, foram ainda realizados 17 contratos 

de prestação de serviços para reforço do programa “Junta-te ao Verão”. 

Ao dia 31/08/2022 estavam ao serviço nesta Junta de Freguesia 104 prestadores de serviços. 

Para além do trabalho de processamento salarial, gestão de férias e faltas, articulação com 
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seguro de acidentes trabalho e resposta às mais variadas solicitações dos trabalhadores, 

destaca-se nesta informação as seguintes atividades: 

Procedimentos Concursais em curso 

Relativamente ao procedimento concursal de recrutamento externo para contratação de 10 

Assistentes Operacionais e criação de lista de reserva para o Núcleo de Limpeza e Higiene 

Urbana, iniciado com a publicação em DRE – Aviso n. º8936/2022, publicado a 3 de maio de 

2022, foram recebidas 66 candidaturas, tendo o Júri excluído 15 candidatos por falta de 

documentação. Desta feita, 51 candidatos foram convocados para a prova prática de 

conhecimentos, a decorrer em setembro. 

Quanto ao procedimento concursal de recrutamento externo para contratação de dois 

Assistentes Operacionais para o Núcleo de Educação, teve início com a publicação em DRE 

– Aviso OE202207/0346, publicado a 29 de junho de 2022, foram recebidas 39 candidaturas, 

estando a decorrer a fase de análise pelo Júri designado para o efeito. 

 

Processo de Avaliação de Desempenho 

No período em referência foram concluídos os processos de avaliação de 50 trabalhadores, 

que foram informados via Ofício da respetiva comunicação de Pontos de avaliação. Na 

totalidade, estão concluídos 90 processos de avaliação do biénio 2019-2020, tendo 20 

funcionários solicitado avaliação por ponderação curricular, que decorre durante o mês de 

setembro. 

Até final de agosto este processo de avaliação conduziu à alteração total de posição 

remuneratória de 12 trabalhadores, com retroativos a 1 de janeiro de 2021. 

Por outro lado, na ausência de competências internas na matéria, procedeu-se à 

contratação da empresa Cityhall para apoio à realização do processo de avaliação para o 

biénio 2021-2022 e preparação do processo de avaliação de desempenho conforme. 

 

 

 

3.3. Núcleo de Gestão Financeira e Contabilidade 
 
 

 

O exercício de 2022 continua a ser fortemente condicionado pelas dívidas que resultaram 

do exercício anterior, o que obrigou a que fosse, logo no início do ano, provisionado um total 
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de 1.606.576,10 euros, o que coloca restrições à execução orçamental. 

 

 

 

 

Até agosto de 2022, a receita teve um comportamento extremamente positivo, se 

excluirmos o saldo de gerência, tendo crescido de 3 384 502,06 € para 4 646 226,74 €, um 

crescimento de 32,8%. 

Mas, com este incluído, decresceu de 4 824 207,11 € em 2021, para 4 646 226,74 € em 2022, 

um decréscimo de 3,7%. 

Relembra-se que o saldo passou de 1.439.705,05 € para 151.744,54 € no final do ano 

passado. 

 

  2021 2022 Var 

Impostos diretos 53 580,51 € 49 755,00 € -7,14 

Impostos indiretos 0,00 € 0,00 € 0,00 

Taxas, multas e outras penalidades 57 136,11 € 120 985,55 € 111,75 

Rendimentos de propriedade 0,00 € 0,00 € 0,00 

Transferências correntes 3 213 234,55 € 4 176 557,42 € 29,98 

Venda de bens e serviços correntes 59 291,17 € 143 605,54 € 142,20 

Outras receitas correntes 1 259,72 € 3 578,69 € 184,09 

Transferências de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 

Saldo da gerência anterior 1 439 705,05 € 151 744,54 € -89,46 

0,00 €
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1000 000,00 €
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Total 4 824 207,11 € 4 646 226,74 € -3,69 

 

 

Como se pode observar, houve um crescimento quase generalizado das receitas, quer pela 

retoma ainda condicionada pela pandemia, quer pela melhoria já verificada em alguns 

serviços.  

A exceção são os impostos diretos, que não controlamos, dado que o Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) é remetido pela Autoridade Tributária sem qualquer explicação e, assim 

sendo, não nos é possível justificar a redução da cobrança neste imposto.  

 

 

  2021 2022 Var 

Impostos diretos 53 580,51 € 49 755,00 € -7,14 

Taxas, multas e outras penalidades 57 136,11 € 120 985,55 € 111,75 

Rendimentos de propriedade 0,00 € 0,00 € 0,00 

Venda de bens e serviços correntes 59 291,17 € 143 605,54 € 142,20 

Outras receitas correntes 1 259,72 € 3 578,69 € 184,09 

Total 171 267,51 € 317 924,78 € 85,63 

 

 

A receita própria voltou a crescer, continuando a recuperação da pandemia. 

As “taxas, multas e outras penalidades” já estão muito perto do valor orçamentado, com 

particular relevância, dentro destas, para a “ocupação da via pública” que já ultrapassou o 

que estava estimado, justificando um reforço orçamental. 

A “venda de bens e serviços correntes” é a área que apresenta um maior crescimento 

absoluto, cerca de 84 mil euros.  

 

 

  Orçamentado Executado Tx Ex Part 

Impostos diretos 105 023,97 € 49 755,00 € 47,37% 1,07% 

Impostos indiretos 1,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

Taxas, multas e outras penalidades 144 504,00 € 120 985,55 € 83,72% 2,60% 

Rendimentos de propriedade 2,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

Transferências correntes 7 043 739,07 € 4 176 557,42 € 59,29% 89,89% 

Venda de bens e serviços correntes 260 520,18 € 143 605,54 € 55,12% 3,09% 

Outras receitas correntes 3 242,63 € 3 578,69 € 110,36% 0,08% 

Transferências de capital 1,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

Saldo da gerência anterior 151 744,54 € 151 744,54 € 100,00% 3,27% 

Total 7 708 778,39 € 4 646 226,74 € 60,27% 100,00% 
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A taxa de execução do orçamento está dentro do esperado, apresentando uma taxa de 

execução de 60,3%, muito próxima do valor médio para agosto (66,7%). Naturalmente é de 

salientar o excelente comportamento das “taxas, multas e outras penalidades”, cuja taxa de 

execução ultrapassa os 83%. 

As “transferências correntes” são a grande origem de fundos da freguesia, com 89,9%, um 

valor ligeiramente superior aos 89,1% que se registava no final de maio. 

 

 

 

 

 

 

 

Como poderão observar no Controlo Orçamental de Despesa, a despesa de pessoal ainda 

não se encontra devidamente escriturada. Isto deve-se a um problema ainda não resolvido 

no programa de pessoal, que esperamos ver superado com a maior brevidade. Já 

conseguimos ter as despesas de base lançadas, apenas faltando os descontos, que estão a 

ser lançados neste momento. 

No entanto, como sempre, não deixamos de ter em conta das despesas com o pessoal nesta 
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análise, recorrendo aos dados do programa de vencimentos. 

A despesa desceu de 4 268 818,32 € em 2021, para 4 139 297,75 € em 2022, um decréscimo 

de 3%. 

 

 

  2021 2022 Var 

Despesas com o pessoal 1 917 451,90 € 2 051 430,80 € 6,99 

Aquisição de bens e serviços 1 561 295,94 € 1 254 057,54 € -19,68 

Transferências correntes 578 406,80 € 366 391,37 € -36,66 

Outras despesas correntes 17 071,78 € 3 320,69 € -80,55 

Aquisição de bens de capital 194 591,90 € 464 097,35 € 138,50 

Transferências de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Total 4 268 818,32 € 4 139 297,75 € -3,03 

 

 

A “Aquisição de bens de capital” onde se encontram despesas relacionadas com os 

protocolos tiveram um importante incremento.  

A “aquisição de bens de capital” viu a sua participação aumentar de 4,6% para 11,2%, 

quando comparado com o mesmo período do ano anterior. 

As “despesas com o pessoal” também viram a sua participação, na despesa total, crescer, 

tendo atingido os 49,6%, quando há um ano representavam 44,9 %. 

O crescimento das despesas com pessoal decorre do aumento da retribuição mensal mínima 

garantida, e dos aumentos determinados pelo governo para os primeiros escalões dos 

assistentes técnicos e técnicos superiores. 

A “aquisição de bens e serviços” viu a sua participação descer face ao ano passado, caindo 

de 36,6 para 30,3% 

 

 

  Orçamentado Executado Tx Ex Part 

Despesas com o pessoal 3 559 567,62 € 2 051 430,80 € 57,63% 49,56% 

Aquisição de bens e serviços 2 714 682,34 € 1 254 057,54 € 46,20% 30,30% 

Transferências correntes 468 424,00 € 366 391,37 € 78,22% 8,85% 

Outras despesas correntes 8 802,00 € 3 320,69 € 37,73% 0,08% 

Aquisição de bens de capital 957 202,43 € 464 097,35 € 48,48% 11,21% 

Transferências de capital 100,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 

 Total 7 708 778,39 € 4 139 297,75 € 53,70% 100,00% 
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A taxa de execução da despesa é de 53,7%, um valor abaixo do que se verifica na receita, 

como convém. 

De notar que de entre as rubricas com relevância, destaque para as “transferências 

correntes” que ultrapassam largamente a taxa de execução, atingindo os 78,2% 

Também as “despesas com pessoal” (57,6%) ultrapassam a taxa de execução, mas estão 

abaixo dos valores para esta altura do ano (66,7%). 

 

 

  2022 

Receita gerada em 2022 4 494 482,20 € 

Despesa total 4 139 297,75 € 

Saldo de execução orçamental corrente 355 184,45 € 

Taxa de execução orçamental corrente 92,10% 

 

 

A 31 de agosto, conseguimos ter um saldo de execução na casa dos 355 mil euros, quando 

há cinco meses estávamos praticamente a zero, e há três estávamos com metade desse 

valor. 

No mapa do controlo orçamental da despesa a freguesia estava, no final de agosto, com 

obrigações por pagar de 637.795,66 euros, no entanto este valor não é real, devido à 

situação do pessoal e ainda não estarem lançados os descontos.  

Assim, em vez de 346.627,20 por obrigações por pagar relativas a pessoal, apenas estão por 

pagar 37.056,51.  

Na realidade, as obrigações por pagar estão em 328.224,97, ou seja, um valor abaixo do 

saldo de execução corrente. 

Com grandes constrangimentos, no exercício das funções normais da Junta de Freguesia, o 

Executivo tem sido capaz de minorar as restrições financeiras e preparar as bases para o 

futuro. 

 

 

4. Divisão de Desenvolvimento Comunitário 
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4.1. Núcleo de Ação Social 
 
 

 
 

Dando persecução às Grandes Opções do Plano para o ano de 2022 aprovadas em 

Assembleia de Freguesia, o Núcleo de Ação Social realizou as seguintes atividades nos meses 

de julho e agosto: 

• Assegurou o Atendimento Social de proximidade e integrado, garantindo o 

acompanhamento psicossocial, o atendimento para encaminhamento jurídico a 

famílias economicamente carenciadas, em articulação com a Divisão Administrativa 

e Financeira. Neste âmbito, foram realizados: 67 atendimentos sociais, uma visita 

domiciliária e desencadeadas seis sinalizações de pessoas em situação de sem-abrigo 

às Equipas Técnicas de Rua que colaboram no Núcleo de Apoio aos Sem-Abrigo da 

CML; e 24 atendimentos para encaminhamento jurídico; 

• Garantiu a resposta alimentar a famílias em situação de carência económica 

residentes na Freguesia, bem como a entrega de produtos de limpeza doméstica e 

de higiene pessoal. Neste domínio, a Junta de Freguesia do Lumiar assegurou a 

distribuição bimensal de 85 cabazes de produtos frescos, que complementam o valor 

nutricional do Cabaz do Banco Alimentar. No âmbito dos acordos estabelecidos com 

Banco Alimentar (BA), a Junta de Freguesia do Lumiar procedeu à distribuição mensal 

de 85 cabazes alimentares a famílias carenciadas da Freguesia, num universo de 

cerca de 250 pessoas, cuja seleção foi precedida de avaliação individual dos casos de 

carência, diagnosticados no âmbito do atendimento social, ou encaminhados por 

outras instituições que atuam na Freguesia. Foram ainda entregues com carácter de 

urgência 17 cabazes alimentares. Ainda no domínio da resposta alimentar, manteve-

se a execução do Programa alimentar de apoio a munícipes carenciados, 

desfavorecidos e/ou vulneráveis de Lisboa, promovido pela CML, sendo fornecidas 

46 refeições diárias confecionadas pela Crevide e pelos Leões de Portugal, num 

universo de 23 pessoas; a Junta de Freguesia do Lumiar assegurou o serviço de 

entrega no domicílio a todas as situações de mobilidade reduzida, ou a cumprir 

isolamento profilático; ainda neste âmbito, antevendo o término do Programa para 

o dia 18 de Setembro, foram reavaliadas socialmente todas as famílias beneficiárias, 
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tendo as famílias com manutenção da necessidade de apoio alimentar sido 

encaminhadas para as respostas alimentares existentes na Freguesia e entretanto já 

restabelecidas no seu regular funcionamento. No que se refere ao desperdício 

alimentar, prosseguiu o acompanhamento do Programa através do reforço de 

articulação com entidades aderentes, em especial com a Refood Lumiar e Telheiras, 

as Paróquias de São João Batista e Nossa Senhora do Carmo, Centro Social da 

Musgueira e Obra Paulo VI; 

• No âmbito das respostas de combate às fragilidades sociais, designadamente do 

Fundo de Emergência Social – Agregados Familiares, no período em análise, teve 

lugar a atribuição de apoio financeiro a dois agregados familiares; adicionalmente, 

no domínio das parcerias solidárias, nomeadamente com o Banco de Bens Doados, 

manteve-se a entrega dos produtos de vestuário, de higiene pessoal e doméstica.  

• Manteve o processo de consolidação do desenvolvimento da Comissão Social de 

Freguesia do Lumiar (CSFL), tendo-se realizado a 18 de julho de 2022 a 3.ª Sessão 

Plenária da Comissão Social de Freguesia do Lumiar. No decurso da mesma foram 

admitidos novos membros, foram revistas as disponibilidades para integrar os 

grupos de trabalho - saúde, educação e desporto, envelhecimento ativo, 

alimentação, segurança e acessibilidade, e sustentabilidade e ambiente -, e foram 

agendadas as reuniões parcelares dos grupos de trabalhos e a próxima Sessão 

Plenária da Comissão Social de Freguesia; destaca-se, neste domínio, a admissão de 

18 novas instituições como membros formais da CSFL ao longo do ano de 2022, 

subindo de 41 membros formais em 2021 para 59 até agosto de 2022;  

• Apoiou instituições de solidariedade social sediadas na Freguesia que contribuem 

para o desenvolvimento social da freguesia e têm instituídas respostas para pessoas 

e famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste contexto, foi atribuído apoio 

financeiroao Centro Social da Musgueira  (incluindo a Mediateca) e ao Núcleo Refood 

Telheiras; 

• De modo a apoiar a melhoria das condições de vida das famílias e crianças nos 

primeiros meses de vida, deu continuidade ao projeto Pós-Parto no Museu Nacional 

do Traje, que pretendeu capacitar famílias e cuidadores na área da literacia em 

saúde, particularmente materno-infantil, através de quatro sessões construídas de 

forma personalizada de acordo com o questionário clínico aplicado pela 
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fisioterapeuta responsável pelo projeto; no mês de julho teve lugar a última sessão 

da 1.ª edição do Projeto, tendo participado globalmente 13 famílias, cuja satisfação 

foi de 88% relativamente à sessão terapêutica e de 96% no que se refere à proposta 

cultural; 

• No âmbito do combate às fragilidades sociais provocadas pela pandemia de COVID-

19, manteve-se a articulação das respostas sociais da Junta de Freguesia com os 

serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde existentes no território da Freguesia 

do Lumiar, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), o Serviço Municipal de 

Proteção Civil e demais instituições da área social do território. 

 

Ao longo dos meses de julho e agosto de 2022, o Núcleo de Ação Social deu igualmente 

continuidade à sua ação em Projetos de Intervenção Comunitária, nomeadamente: 

• Programas BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária): encontrando-se em 

fase de execução os Projetos "Programar o Futuro” e “Centro de Recursos Alta de 

Lisboa”; no âmbito dos Programas BIP-ZIP aguarda-se pela aprovação da Lista Final 

das candidaturas admitidas e pontuadas ao Programas BIP-ZIP - edição 2022, na qual 

a Junta de Freguesia do Lumiar é entidade parceira em nove candidaturas;  

• Programa Bairros Saudáveis (programa público criado pela Resolução de Conselho 

de Ministros 52-A/2020): a Junta de Freguesia participou na reunião de parceiros dos 

projetos aprovados dos quais é parceira, designadamente Projeto CA(U)SA OLIVAL e 

Projeto ALTERNATIVAMENTE. Participou ainda no Fórum Regional dos Bairros 

Saudáveis de Lisboa e Vale do Tejo, que teve lugar no dia 1 de julho, onde foram 

partilhadas as boas práticas, atividades e dificuldades sentidas pelos diversos 

projetos inseridos no Programa Bairros Saudáveis. 

No período em análise, foi assegurada a representação no Núcleo Local de Inserção, 

dinamizado pela SCML, no âmbito do acompanhamento realizado aos beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção; neste contexto, foram assinados dois acordos no âmbito do 

apoio prestado pelo Rendimento Social de Inserção.  

Nos meses de julho e agosto de 2022, o Núcleo de Ação Social planeou e preparou as 

atividades do Programa Junta-te ao Verão Sénior 2022, cujos destinatários são residentes 

da Freguesia do Lumiar com 55 ou mais anos de idade, que decorreu de 05 a 16 de setembro. 
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O Núcleo de Ação Social colaborou ainda com CML, através das Vereações da Habitação e 

dos Direitos Humanos e Sociais, na concretização da participação de crianças do Lumiar, 

oriundas de contextos sociais vulneráveis, na Colónia de Férias da Fundação “O Século” que 

decorreu de 8 a 13 de agosto e na qual participaram também crianças das Freguesias de 

Marvila, Ajuda e Santa Clara. 

Nos meses em análise, o Núcleo de Ação Social participou em reuniões de trabalho e visitas 

com associações e instituições sediadas ou com intervenção na Freguesia do Lumiar, 

incluindo o Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar, o Centro Social da Musgueira, o 

Rotary Club Lumiar, a Associação All Together, o Grupo de Capoeira Alto Astral, o Grupo 

Comunitário da Alta de Lisboa, Núcleo Refood Telheiras e o Núcleo Refood Lumiar. O Núcleo 

de Ação Social participou ainda em reuniões de trabalho com a senhora Vereadora Dra. 

Laurinda Alves subordinada ao tema da Reformulação da Resposta de Apoio Alimentar. 

Relativamente ao Lumiar TransPORTA, no mês de julho mantiveram-se ativas as duas rotas 

existentes, designadamente “Lumiar – BCV/Alto do Lumiar” e “Lumiar – Paço do 

Lumiar/Quinta do Olival”. No que concerne ao Lavadouro Público manteve-se a utilização 

desta valência pela comunidade do Lumiar e diversas valências da Junta de Freguesia nos 

meses de julho e agosto de 2022.  

Relativamente ao Centro de Convívio do Paço do Lumiar (CCPL), no período em análise, 

foram desenvolvidas atividades lúdicas, nomeadamente trabalhos manuais de pintura em 

materiais distintos, como madeira e vidro, com vista à melhoria da motricidade fina, 

elaboração de jogos a partir de materiais recicláveis, realização de dinâmicas de grupo com 

recurso a jogos de tabuleiro, e sessões de atividade física. Adicionalmente, os utentes do 

CCPL participaram nas comemorações do centésimo aniversário do Parque Mayer, em 

conjunto com alunos da Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL), bem como 

realizaram uma visita cultural ao Museu do Dinheiro e ao espaço da sede da Liga dos 

Bombeiros Portugueses, situada no Paço do Lumiar. 

No que concerne ao Centro de Artes e Formação (CAF BCV), dando continuidade à 

implementação do Plano Anual de Atividades, foram desenvolvidas as seguintes atividades 

segundo os seus três eixos de intervenção, a saber:  

• Eixo de Intervenção I – Fomentar a criação de projetos de vida junto dos jovens e 

famílias, desenvolvendo estratégias que visem melhorar o desempenho escolar. 
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Neste contexto, manteve-se a articulação permanente com a equipa de mediação 

escolar e professores da EB 2,3 do Alto do Lumiar e encarregados de educação dos 

jovens, da qual surgem planos de atuação conjuntos visando a redução do insucesso, 

absentismo e abandono escolar e mau comportamento em sala de aula e recreio. Foi 

também dada continuidade ao acompanhamento escolar e familiar de jovens 

inscritos no CAF BCV e com medidas tutelares educativas; 

• Eixo de Intervenção II – Implementar projetos que visem o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais, e comportamentos saudáveis. Neste âmbito, foram 

desenvolvidas as atividades “Olá Sociedade”, estando a ser trabalhado o tema da 

Diversidade Cultural através de várias dinâmicas que se realizam semanalmente 

como Quizz, Kahoots, Debates, visionamento de vídeos e quebra-cabeças;  

• Eixo de Intervenção III – Promover uma gestão adequada dos tempos livres, através 

da implementação de atividades de interesse dos jovens. Neste domínio, 

decorreram diversas atividades, nomeadamente dança, expressão musical e 

expressão dramática com criação do espetáculo final intitulado “EXPRESSARTE”, 

apresentado no dia 16 de julho de 2022, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, 

e que consistiu na junção das formas de artes que são desenvolvidas no CAF BCV, 

conduzidas por uma ideia central, levando a palco o reflexo do trabalho feito ao 

longo do ano num único espetáculo e celebrando o culminar de mais um ano letivo; 

animação de sala, realização de jogos tradicionais e caminhadas ao ar livre; atividade 

de culinária, atividade realizada semanalmente pelas três salas, cujos objetivos 

passam por potenciar competências de confeção de refeições, confeção de várias 

receitas saudáveis, desenvolver a responsabilidade e os cuidados na preparação dos 

alimentos e sensibilizar para uma alimentação saudável; atividade Move-te, que 

pretende consciencializar para a importância e benefícios da atividade física, 

enquanto potencializa o desenvolvimento motor, a importância do brincar, o 

trabalho em equipa e a concentração; atividade Visiorarium, atividade que tem por 

objetivo criar um momento de concentração em grupo onde, no final, se debatem 

algumas temáticas implícitas no filme/documentário apresentado, estimulando 

assim a escuta ativa, poder de argumentação e a consciência crítica; e dinamização 

da atividade reunião de condomínio, espaço de conversa e de avaliação da semana, 
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onde se potencia aprendizagem e partilha, assim como a gestão e resolução de 

conflitos que surgem diariamente, e a integração e gestão de emoções. 

No decurso do período em análise, tiveram lugar atividades pontuais no CAF BCV, 

nomeadamente o Prémio de Mérito do 3.º período letivo – atividade que constitui um 

reconhecimento da evolução e entrega no percurso individual de cada utente, estimulando 

o crescimento individual de cada criança e jovem considerando as suas circunstâncias 

pessoais, através da realização de uma atividade lúdica-, a participação num torneio de 

futebol com o Centro Desenvolvimento Comunitário, bem como da apresentação do 

espetáculo “EXPRESSARTE”. Nos meses em análise, foi ainda preparada a atividade de 

acampamento que decorreu em Góis, na primeira semana de setembro, cujo intuito é 

promover o desenvolvimento de competências sociais e emocionais de crianças e jovens 

oriundos de contextos vulneráveis e com menor acesso a atividades lúdicas e de ocupação 

de tempos livres estruturadas, fomentando não só a aprendizagem de forma lúdica, o 

espírito de coletividade, de empatia pelo outro e de trabalho em equipa, mas também o 

contacto com a natureza, a importância do respeito pelo próximo, a autonomia e a 

implementação de práticas sustentáveis no quotidiano.  

No que se refere à realização de Estágios Curriculares, o Núcleo de Ação Social integrou, no 

decurso dos meses em análise, um estagiário, proveniente do Curso Técnico de Fotografia 

da Escola Profissional de Tecnologia Digital. 

 

 

4.2. Núcleo de Educação e Juventude 
 
 

 

 

O serviço de AAAF e CAF é delegado pela Câmara Municipal de Lisboa nas Juntas de 

Freguesia e respeita a ciclos de ensino englobados nas competências próprias atribuídas às 

Juntas por força da Lei. 

Da apreciação da Junta de Freguesia do Lumiar, cabe à mesma garantir que todas as crianças 

do Lumiar têm direito ao melhor serviço possível e de forma homogénea. Na nossa 

perspetiva, isso traduz-se na assunção da gestão direta da competência que a Câmara 

delega na Junta de Freguesia, permitindo evitar questões como o não-alargamento de 
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horários ou valores cobrados extra-protocolo, que criam diferenças entre Escolas – 

assimetrias e iniquidades que não se enquadram na visão que temos do serviço de apoio às 

Famílias do Lumiar. 

Acresce ainda que esta gestão direta já era feita em outras Escolas da Freguesia, com 

sucesso reconhecido pelos Pais das respetivas crianças. Decidimos, assim, pelo alargamento 

desse universo a todas as Escolas da Freguesia. 

Em paralelo com a aprovação em Assembleia Municipal de Lisboa do Contrato de Delegação 

de Competências para gestão de AAAF e CAF nas Juntas de Freguesia, ocorrida no dia 19 de 

julho, e de forma a cumprir todos os preceitos legais, a Junta de Freguesia do Lumiar reuniu 

com as Direções dos três Agrupamentos (Vergílio Ferreira, Lindley Cintra e Alto do Lumiar); 

com as três entidades que geriam algumas destas valências no ano letivo de 2021/2022 e 

que terminariam a sua relação contratual com a Junta de Freguesia do Lumiar a 31 de julho 

de 2022 (AJEC, Educar a Sorrir e Lisboa Ginásio Clube); com as Associações de Pais e 

Encarregados de Educação; com as Coordenações de cada uma destas Escolas. 

Considerando este alargamento da gestão direta da Junta de Freguesia do Lumiar a todos 

os AAAF e CAF da Freguesia, todos os parceiros foram informados de que, estando a 

decorrer o recrutamento relativo ao ano letivo 2022/2023, a Junta de Freguesia do Lumiar 

receberia os monitores que quisessem manter a função e entendessem enquadrar-se no 

projeto, valores e missão da Junta de Freguesia do Lumiar. 

No dia 16 de agosto, foi realizada uma Assembleia de Freguesia Extraordinária da Junta de 

Freguesia do Lumiar, tendo como único ponto da ordem de trabalhos a aprovação dos 

Contratos de Delegação de Competências da Câmara Municipal de Lisboa com a Junta de 

Freguesia do Lumiar relativos à gestão da AAAF e CAF, de forma a que os mesmos pudessem 

por esta ser aprovados, antes do início das atividades que lhes dizem respeito, em 

conformidade com a Lei (uma vez que a sua vigência refere ao período entre 1 de setembro 

de 2022 e 31 de julho de 2024). 

Realizou-se ainda uma reunião para esclarecimento de dúvidas, no salão nobre da Junta de 

Freguesia, aberta a todos os Pais e Encarregados de Educação com crianças inscritas nas 

atividades de AAAF, CAF e Lumiar Jovem 2º ciclo. Entre outras questões abordadas, foi 

divulgado o agendamento de cada valência na sua própria Escola (reuniões já decorridas e 

onde os pais tiveram oportunidade de conhecer as respetivas Equipas de Trabalho e colocar 

questões mais especificas, relativamente a cada uma delas). 
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A Junta de Freguesia do Lumiar, de forma a garantir a homogeneidade e equidade do serviço 

prestado às famílias do Lumiar, tomou ainda a decisão de, a custas próprias, sem delegação 

de competências para o efeito, alargar o serviço de apoio, já prestado na Escola de São 

Vicente, aos alunos do segundo ciclo, às restantes escolas da Freguesia que manifestaram 

essa necessidade, criando assim o “Lumiar Jovem – 2º ciclo”, o serviço de Apoio à Família 

para as crianças dos 5º e 6º anos de escolaridade, da inteira responsabilidade da Junta de 

Freguesia. 

Para o início do ano letivo 2022/2023, de forma a cumprir as competências próprias 

previstas na Lei (assegurando a colocação de uma Assistente Operacional em cada sala de 

Jardim de Infância da Freguesia, após a abertura de mais salas em Jardins de Infância e da 

saída de algumas Assistentes Operacionais colocadas como reforço devido à pandemia de 

COVID-19, houve lugar à reorganização das Assistentes Operacionais da Junta de Freguesia 

do Lumiar, afetas aos Jardins de Infância da Freguesia, de forma a assegurar todos os rácios 

exigidos por Lei, para o início do ano letivo. 

Além disso, confrontadas as escolas e as famílias com o efeito dramático da total ausência 

de resposta da tutela relativa à colocação de Assistentes Operacionais para 

acompanhamento de crianças com Necessidades de Saúde Especiais, a Junta de Freguesia 

do Lumiar e a sua equipa de Coordenação de Apoio à Família reorganizou os seus Recursos 

Humanos de forma que, provisoriamente, possam prestar auxílio ao período de refeições 

destas crianças.  

Está em risco a inclusão real destas crianças, a dignidade do seu acolhimento, a consequente 

frustração da comunidade escolar e o terrível desamparo das suas famílias. 

 

Atividades gerais do núcleo 

• Preparação, organização e dinamização do Programa Junta-te ao Verão e Junta-te ao 

Verão Agosto. Coordenação e acompanhamento dos monitores e crianças; 

• Preparação do arranque do ano letivo 2022/2023 na organização dos planos 

pedagógicos, regulamentos, orçamentos, montagem das novas valências e aquisição 

de material para AAAF, CAF e Lumiar Jovem 2º ciclo; 

• Articulação e reorganização de atividades na sequência das ondas de calor sentidas 

no mês de julho, de forma a proteger o bem-estar e saúde das crianças, mantendo a 

diversão e compromisso do programa Junta-te ao Verão; 
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• Organização das visitas: Museu da Cidade; Jardim do Campo Grande; Vila de Sintra; 

Teatro Romano; Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos; Cabeço de Montachique; 

Museu do Desporto; Parque Botânico Monteiro-Mor; Parque das Nações; Parque da 

Serafina; Quinta das Conchas; Instituto de Cinema e Audiovisual; Jardim José Gomes 

Ferreira; 

• Organização dos processos de inscrição dos diferentes programas, criação de novas 

fichas de inscrição simplificadas e criação de formulários para inscrições no período 

de pausa letiva de setembro; 

• Continuação da integração de estagiários da Cooptécnica – Gustave Eiffel no Núcleo 

de Educação e Juventude. Introdução e orientação a tarefas de carácter 

administrativo no âmbito de inscrições de crianças nas Componentes de Apoio à 

Família e programa Junta-te ao Verão. Articulação de todas as questões técnicas e 

avaliação com os professores responsáveis; 

• Em coordenação com o Núcleo de Saúde e com o Núcleo de Ação Social, continuação 

do acompanhamento das crianças com necessidades de saúde especiais e de todos 

os alunos que se verifique necessitarem de qualquer tipo de apoio extraordinário; 

• Gestão dos recursos humanos a fim de colmatar falhas no apoio a Escolas, CAF e 

Junta-te ao Verão, relacionadas com casos de COVID e outros. Visando uma maior 

articulação e entreajuda entre escolas, agrupamentos e Junta com o objetivo final 

de garantir o bom funcionamento das estruturas da comunidade escolar pública; 

• Apoio ao Núcleo de Espaço Público e Infraestruturas na criação dos contactos com 

as escolas públicas, agrupamentos e respetivos coordenadores e diretores a fim de 

se implementarem os devidos procedimentos na comunicação dos pedidos de 

intervenção e em particular na limpeza anual das escolas; 

• Processo de análise de currículos, desenvolvimentos de entrevistas e seleção dos 

monitores a contratar para os programas AAAF, CAF e Lumiar Jovem 2º ciclo. 

Organização de documentação e dados; 

• Reuniões com instituições, associações, coordenações de escola e associações de 

pais no âmbito do desenvolvimento dos projetos de AAAF, CAF e Lumiar Jovem 2º 

Ciclo. 

 

Componentes de Apoio à Família 



25 
 

CAF – Quinta dos Frades 

Atividades Gerais: 

• Finalização do ano letivo; 

• Férias de Julho; 

• Compra de materiais diversos: jogos, material de desgaste, material pedagógico, etc; 

• Reuniões de equipa da CAF; 

• Limpeza dos espaços utilizados; 

• Sinalização e pedido de reparações; 

• Realização de aulas/atividades; 

• Vista ao Castelo de São Jorge; 

• Parque Monteiro-Mor; 

• Torneios desportivos; 

• Jogos Lúdicos de exterior e interior; 

• Jogos de água; 

• Experiências científicas; 

• Atividades de expressão plástica, musical e dramática; 

• Ida ao Monsanto. 

 

CAF – São Vicente de Telheiras 

• Desenvolvimento e implementação dos planeamentos de férias de julho com o tema 

do projeto pedagógico anual – oceanos; 

• Organização e desenvolvimentos de jogos lúdicos e peddy papers para as férias de 

julho, no intuito de explorar locais fora do espaço escolar; 

• Organização de visitas: Museu da Cidade; Vila de Sintra; Praia; Jardim do Campo 

Grande; Estádio Universitário; 

 

CAF - EB1Telheiras 

• Desenvolvimento e implementação dos planeamentos de férias de julho; 

• Organização e desenvolvimento de atividades lúdicas como torneios desportivos, 

atividades de artes plásticas e dramáticas, experiências científicas e jogos de água; 

• Organização de visitas: Museu da Cidade; Templo Hindu; Jardim do Campo Grande; 

Estádio Universitário; 
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Trabalho de coordenação 

• Reuniões de equipa – planeamento e avaliação das atividades de férias de ambos os 

CAF; 

• Constante comunicação com Encarregados de Educação na partilha de atividades, 

através da newsletter e Instagram; 

• Envio de atividades para partilha nas redes socias da Junta; 

• Realização de compras de materiais de desgaste rápido; 

• Planeamento das saídas semanais com as crianças com NSE; 

• Colaboração com o Banco Alimentar desta Junta; 

• Acompanhamento dos programas de verão nas duas CAF; 

 

UTIL 

• Participação no evento comemorativo do 100º Aniversário do Parque Mayer. 

 

 

4.3. Núcleo de Cultura 

 

 

A atual situação financeira da Junta de Freguesia do Lumiar continua a limitar a 

concretização de uma programação cultural que vá ao encontro daquela que é a dimensão 

geográfica, histórica e social da Freguesia. Nesse sentido, destaca-se a entrada em vigor, no 

dia 1 de agosto de 2022, do Regulamento de Taxas da Freguesia do Lumiar, que pretende, 

entre outras coisas, atribuir um valor justo, de contrapartida, à utilização dos espaços 

tutelados pelo pelouro da Cultura, como sejam o Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, o 

Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar, o Pólo de Telheiras/Lagar de São Vicente, a 

Galeria Liminare e os eventos culturais no Lavadouro Público, privilegiando residentes e 

associações da Freguesia do Lumiar. 

O Lumiar é a freguesia de Lisboa com mais habitantes e aqui estão instalados museus, 

inúmeras associações, coros, grupos de teatro e muito património de importância histórica 

e cultural, sendo que, apesar das limitações financeiras, continua a ser feito um esforço para 
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uma constante promoção e valorização de todas estas realidades culturais existentes no 

território. 

Terminados os ensaios da Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL) na Galeria 

Liminare em finais de junho, há a realçar que se começou a planear o espaço para que 

voltasse a ser utilizado para aquilo que foi desenhado: uma galeria de exposições 

temporárias individuais e coletivas. Assim, a Galeria Liminare reabrirá ao público no dia 24 

de setembro, com uma exposição desenvolvida no âmbito da Pós-Graduação em Curadoria 

de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, que 

se manterá aberta ao público até ao dia 19 de novembro e que incluirá também, em outubro 

e novembro, sessões de conversas, oficinas de escrita e uma projeção de vídeo no Auditório 

da Biblioteca Orlando Ribeiro. 

Da programação cultural dos meses de julho e agosto de 2022, destaque para a realização 

de diversos eventos que contaram com o apoio da Junta, nomeadamente: 

 

• Festival de Telheiras – Arraial – 1 de julho. Marcado inicialmente para o dia 3 de 

junho, foi adiado para o primeiro dia de julho devido à chuva; 

• Flamengo e Sevilhanas – Dia 28 de Agosto. No Jardim da Quinta das Conchas 

realizaram-se aulas de dança ao ar livre com a participação de professores de dança, 

mas também de música ao vivo com guitarrista, cantor e percussionista. Este 

acontecimento decorreu no âmbito do projeto Dançar a Cidade. 

 

Utilização dos equipamentos culturais 

Nestes dois meses de verão, os espaços culturais geridos pela Junta de Freguesia – Biblioteca 

Maria Keil, Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, Pólo de Telheiras e Salão Nobre da Junta 

– mantiveram-se ativos e disponíveis para os diferentes tipos de atividades. 

 

Biblioteca Maria Keil 

A Biblioteca Maria Keil estabelece uma relação particularmente próxima com a comunidade 

em seu redor. 

Destaque para as iniciativas intergeracionais, promovidas pela mesma e desenvolvidas com 

o Grupo Comunitário da Alta de Lisboa, com base na troca de experiências e de 

conhecimentos, na partilha de recursos e competências. 
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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. 

Está em curso junto da CML a procura de um novo espaço para a Biblioteca Maria Keil, que 

vá ao encontro daquelas que são as suas necessidades. 

 

Durante os meses de julho e agosto de 2022, a Biblioteca Maria Keil dinamizou e participou 

nas seguintes atividades: 

• Hora do conto/Fiadeiras de histórias: 15 atividades - 487 participantes; 

• Oficina de escrita criativa: 10 atividades - 179 participantes; 

• Comemoração do Dia Mundial das Bibliotecas: Lançamento do livro: 130 para cada 

lado de Manuela; 

• Ribeiro - 35 participantes; 

• Comemoração do Dia dos Avós: atelier de expressão plástica: 17 participantes; 

• Era uma vez...ao Sábado: 2 atividades - 47 participantes; 

• Jogos Tradicionais: 7 atividades - 133 participantes; 

• Jogos de Tabuleiro: 13 atividades - 156 participantes. 

 

Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro 

Ao longo de julho e agosto de 2022, o modelo de programação do Auditório seguiu a lógica 

dos trimestres anteriores, estando os eventos divididos em quatro áreas: eventos realizados 

no âmbito das Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX), que têm direito a uma percentagem 

anual de atividades; utilização do espaço pelas diferentes valências da Junta de Freguesia; 

eventos culturais organizados diretamente pela Junta; utilização do espaço pelas muitas 

pessoas e entidades que o requisitam. 

Realizaram-se também diversas visitas técnicas ao espaço. Algumas das entidades que 

utilizaram o Auditório disponibilizaram bilhetes para que fossem distribuídos pelos 

fregueses do Lumiar. De realçar que durante o mês de agosto o Auditório esteve fechado 

para férias dos seus funcionários. 

 

Atividades realizadas no Auditório durante julho de 2022 foram: 

• 2 de julho: Concerto Coro Rock; 
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• 3 de julho: Arca das Artes, audição de alunos de instrumento e canto; 

• 3 de julho: Coro ART, espetáculo; 

• 6 a 8 de julho: My Body is a Cage (ensaios), teatro; 

• 8 de julho: FILMINHOS ADULTOS BLX; 

• 9 de julho: FILMINHOS BLX; 

• 10 de julho: VoZes em ConSerto, concerto com a participação de um elenco de 

artistas, entre eles cantores, músicos e outros performers; 

• 12 a 16 de julho: Express´art (ensaios), CAF BCV; 

• 19 a 24 de julho: My Body is a Cage (ensaios), teatro; 

• 26 a 28 de julho: CAF São Vicente; 

• 29 de julho: CASA QUI, apresentação dos resultados do inquérito e do guião de boas 

práticas do projeto “Conhecer para Proteger: Boas Práticas de Apoio a Crianças e Jovens 

LGBTI”. 

 

Galeria Liminare 

Entrou em reformulação interior para receber uma exposição de curadoria da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

 

Pólo de Telheiras – Lagar da Quinta de São Vicente 

Mantiveram-se as atividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Convergência de 

Telheiras/Parceria Local de Telheiras/Associação de Residentes de Telheiras (ART) e a Fruta 

Feia às segundas-feiras. Em parceria com a Junta de Freguesia do Lumiar, realizaram-se aulas 

de Danças Indianas, promovidas pela ISHARTES, todos os sábados de manhã. O Coro Rock 

do Lumiar e o seu maestro (João Sebastião) utilizaram o espaço para ensaios. 

 

Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar 

Continuaram os ensaios do Coro Rock e do Coro Nosso, sendo que ambos entraram de férias 

ainda no mês de julho, regressando o Coro Rock aos ensaios no dia 31 de agosto. A Algures 

realizou um workshop de 18 a 22 de julho, sendo que no último dia fizeram pequenas 

apresentações, no Salão Nobre e no Pátio da Junta, do que tinham estado a ensaiar. 

Também se realizaram diversas formações e reuniões neste espaço. 
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Oferta regular de atividades culturais 

Ensaios no Salão Nobre da Junta do Coro Rock do Lumiar – agrupamento coral com um 

repertório rock com ensaios às quartas-feiras à noite. 

 

Outras informações 

A cultura promoveu uma reunião com a Diretora do Museu Nacional do Traje por forma a 

perspetivarem-se atividades conjuntas e estreitar a comunicação entre o Museu e a sua 

agenda e a Junta de Freguesia do Lumiar. Ficou acordado a realização de um plano de 

atividades em parceria. 

 

 

4.4. Núcleo de Saúde 
 
 
 

 

Considerando que a saúde e o bem-estar dos cidadãos são importantes vetores de 

desenvolvimento social e assumem um papel central para afirmar a Qualidade de Vida na 

Freguesia do Lumiar, nos meses de julho e agosto de 2022 observou-se a manutenção das 

atividades de consolidação do recém-criado Núcleo de Saúde que integra uma técnica 

superior e uma assistente técnica. 

 

Dando persecução às Grandes Opções do Plano para o ano de 2022 aprovadas em 

Assembleia de Freguesia, o Núcleo de Saúde realizou as seguintes atividades no período em 

análise: 

• Manteve as atividades no âmbito do projeto de mapeamento dos recursos 

comunitários e serviços de saúde existentes no território da Freguesia do Lumiar, 

identificando e contactando múltiplas entidades da área da saúde existentes no 

território. No decurso dos contactos com as entidades foi dada a conhecer a 

existência do Núcleo de Saúde, bem como as suas competências; 

• Levou a cabo ações de promoção da saúde e de prevenção da doença, bem como 

promotoras de cidadania, assentes na capacitação das pessoas e da comunidade. 

Neste âmbito, o Núcleo de Saúde dinamizou as últimas ações de sensibilização e 

formação em Literacia Emocional, focalizada em grupos de crianças de 1º ciclo de 
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escolaridade na CAF EB1 de Telheiras; divulgou, em colaboração com a UCC Lumiar+, 

as recomendações da Direção-Geral da Saúde relativamente a cuidados de saúde a 

adotar face a temperaturas elevadas, aquando da ocorrência da Onda de Calor; 

reuniu com a Agrobio tendo em vista a organização de ações de promoção de 

alimentação saudável destinadas a vários públicos-alvo; envidou esforços com o 

Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) para realização de nova 

sessão de Dádiva de Sangue a realizar em outubro de 2022; reuniu com o Núcleo de 

Educação e Juventude com o intuito de planear as ações conjuntas de promoção da 

saúde e prevenção da doença a realizar no ano letivo de 2022/2023; colaborou com 

o Núcleo de Educação e Juventude na organização da formação associada ao projeto 

de Literacia Emocional promovido pela Associação R3SET. 

• Reuniu com o Centro de Convívio do Paço do Lumiar de modo a auxiliar na 

preparação de atividades recreativas que promovam um envelhecimento ativo e 

saudável, particularmente no que diz respeito à prevenção do declínio cognitivo. 

 

No decurso dos meses de julho e agosto de 2022, o Núcleo de Saúde deu igualmente 

continuidade à sua ação em Projetos de Intervenção Comunitária, designadamente no 

Projeto RADAR, projeto desenvolvido em rede pela SCML com várias entidades, nas quais se 

incluem a Junta de Freguesia do Lumiar, que tem como objetivo central a prevenção, 

identificando e acompanhando pessoas 65+ em situação de isolamento e de solidão não 

desejada. No período em análise, desenvolveram-se ainda as seguintes atividades: 

• Cinco “Ações de Rua”, em parceria com a SCML e a Polícia de Segurança Pública 

(PSP), nos dias 1 e 27 de julho, 1, 5 e 23 de agosto, incluindo três destas Ações visitas 

a Radares Comunitários. Nestas ações de rua foram atualizados dados de contacto 

de entrevistados RADAR e realizadas novas entrevistas, assim como foram 

contactados Radares comunitários (Comércio Local, Organizações da Comunidade, 

Vizinhos, Familiares), reforçando o papel preponderante que estes detêm na 

comunidade; 

• Ações de apoio psicoemocional a entrevistados RADAR em situação de maior 

fragilidade emocional, tanto na modalidade de apoio a distância como presencial, 

realizadas de modo sistemático e teoricamente sustentadas num modelo de 

intervenção psicológico baseado numa escuta empática. Foram estabelecidos cerca 
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de 349 contactos telefónicos. O tempo de duração destes contactos variou entre 5 e 

60 minutos, em função da disponibilidade manifestada pelos seniores para estarem 

em relação/necessidade de comunicarem; 

• Três contactos presenciais e oito contactos telefónicos efetuados no âmbito de 

pedidos de informação relacionados com transporte da Junta de Freguesia do 

Lumiar, serviços de apoio domiciliário, teleassistência, vacinação, apoio alimentar e 

atividades sénior, articulando e encaminhando, quando necessário, para o Núcleo 

de Ação Social as diversas situações; 

• Sete visitas domiciliárias realizadas para estabelecer proximidade e aferir do estado 

emocional dos seniores acompanhados regularmente por via telefónica; 

• Aquando da Onda de Calor, em colaboração com a UCC Lumiar+, foram fornecidas 

recomendações, particularmente adaptadas à população sénior, para fazer face às 

temperaturas elevadas; 

• Articulação da intervenção no terreno com os técnicos da SCML e com as Respostas 

Sociais da Freguesia, incluindo o Núcleo de Ação Social da Junta de Freguesia do 

Lumiar, no contexto de necessidades identificadas ao longo do acompanhamento de 

entrevistados RADAR realização de novas entrevistas (novos residentes) e de outros 

cidadãos sinalizados, enquanto potenciais cidadãos a entrevistar/integrar o Projeto; 

• Atualização de Base de dados RADAR, com informação resultante de contactos 

realizados com entrevistados. 

 

No período em análise, a psicóloga manteve a sua intervenção na área da Psicologia. Assim, 

foi realizado acompanhamento psicológico a crianças, adultos e adultos sénior, e 8 

consultas, das quais três a crianças e cinco a adultos. Neste contexto, foram produzidos 

materiais de estimulação cognitiva para apoio a Sessões de Treino Cognitivo que decorreram 

neste período, e realizaram-se ainda reuniões com encarregados de educação e monitores. 

Foram ainda desenvolvidas atividade associadas ao Júri de procedimento concursal para 

Assistentes Operacionais na área da Limpeza e Higiene Urbana. 

Relativamente à atribuição de apoios na área da Saúde, nos meses de julho e agosto de 

2022, foi atribuído apoio financeiro à ASBIHP | Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de 

Portugal Associação. 

Nos meses em análise, o Núcleo de Saúde reuniu com a Associação Amigos Improváveis, na 
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sequência da qual foi estabelecido um Acordo de Cooperação, a ser celebrado em setembro. 

O Núcleo de Saúde manteve ainda reuniões com parceiros da comunidade, nomeadamente 

Agrobio, Farmácia Holon Campo Grande e Voluntários da Carmoteca, e participou em 

estudos realizados no âmbito de Teses de Mestrados na área da Saúde, designadamente de 

Psicologia Social e das Organizações. No decurso dos meses em análise, o Núcleo de Saúde 

realizou também 17 contactos destinados a apoiar a elaboração de candidatura a Programa 

de Acessibilidades. 

A formação dos recursos humanos manteve-se como uma prioridade no período em análise, 

tendo o Núcleo de Saúde organizado, em articulação com o Núcleo de Recursos Humanos, 

uma formação certificada destinada aos funcionários da Junta de Freguesia do Lumiar, 

intituladas “Abordagem Geral de Noções Básicas de Primeiros Socorros”, que decorreu nos 

dias 4, 7, 8 e 13 de julho e que contou com a participação de 20 funcionários. No período 

em análise, o Núcleo de Saúde preparou também a segunda sessão da mesma formação, 

que decorrerá nos dias 21, 27, 29 e 30 de setembro e na qual estão inscritos 18 funcionários, 

assim como envidou esforços para realizar a formação certificada “Primeiros Socorros”, a 

ter lugar em outubro, especialmente conceptualizada para os funcionários do Núcleo de 

Limpeza e Higiene Urbana. 

 

 

4.5. Núcleo de Desporto 
 
 

 

 

Época 2022/2023 

Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão Gimnodesportivo 

do Alto da Faia disponibilizado para as coletividades 

• Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades e para preparar a 

nova época desportiva 2022/2023; 

• Atividades pontuais das Coletividades em diversas modalidades para captação e 

preparação da nova época desportiva 2022/2023. 

 

Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão Gimnodesportivo 

das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar disponibilizado para as coletividades 
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• Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades e para preparar a 

nova época desportiva 2022/2023; 

• Atividades pontuais das Coletividades em diversas modalidades para captação e 

preparação da nova época desportiva 2022/2023. 

 

Lisboa Urban Sports 4 All 

• Participação, em parceria com as Coletividades da Freguesia, no Lisboa Urban Sports 

4 All de 7 a 10 de julho e com organização da Camara Municipal de Lisboa. 

 

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação 

• Reformulação, com reflexão com as Coletividades da freguesia, da forma de apoio 

ao funcionamento dos Centros de Treino / Escolas de Desporto da Junta de Freguesia 

do Lumiar relativas à época desportiva 2022/2023, a funcionar em parceria com as 

mesmas Coletividades, das diversas modalidades; 

• Preparação de Acordos de Colaboração para funcionamento dos Centros de Treino / 

Escolas de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar relativas à época desportiva 

2022/2023, a funcionar em parceria com as mesmas Coletividades, das diversas 

modalidades. 

 

Apoio diretos a coletividades e instituições 

• Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – apoio financeiro de € 4.000,00 – para 

apoio a atividades desportivas na modalidade Futebol 11 e Boxe e relativo à época 

desportiva 2022/2023; 

• Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – apoio financeiro de € 4.000,00 

(antecipação de tranche subsequente) – para apoio a atividades desportivas na 

modalidade Futebol 11 e Boxe e relativo à época desportiva 2022/2023; 

• Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 – apoio financeiro de € 4.000,00 – para 

apoio às atividades desportivas da modalidade de Basquetebol e relativo à época 

desportiva 2021/2022; 

• Apoio Académico Clube de Ciências – apoio financeiro de € 3.000,00 – para apoio às 

atividades desportivas da modalidade de Futsal e relativo à época desportiva 

2021/2022; 
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• Apoio à Associação Percursos / Ensino e Formação Psicossocial – cedência gratuita 

do pavilhão Gimnodesportivo do Alto da Faia - para lecionar a disciplina de educação 

física no ano letivo 2022/2023. 

 
4.6. Núcleo de Atividades Económicas e Inovação 

 
 

 

 

Licenciamento 

• Início de visitas / inspeções semanais ordinárias, ao comércio local, resultando em 

32 visitas/inspeções com ações de esclarecimento e aconselhamento junto dos 

comerciantes envolvidos e elaboração de relatórios; 

• Emitidas 49 licenças de ocupação de espaço público, no montante de 28.911,50€; 

• Início dos procedimentos contraordenacionais, da responsabilidade da Junta de 

Freguesia do Lumiar, respeitantes aos autos de contraordenação, autos de notícia, 

autos de apreensão e guias de entrega, levantados pela PSP, e pela Polícia Municipal 

de Lisboa. 

 

Mercado do Lumiar 

• Evento de divulgação das atividades do Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral 

- Calouste Gulbenkian, com o patrocínio da SCML; 

• Acompanhamento da Inspeção dos Serviços Veterinários da CML; 

• Acompanhamento de visita extraordinária ao Mercado, dos Serviços Veterinários da 

CML, com os novos da Veterinários ao seu serviço; 

• Finalização e início de contratos de manutenção das máquinas de frio (Peixe e 

Hortaliças), com a empresa Frincor; 

• Finalização e Início dos processos de contratação, para a reparação das câmaras de 

frio, do peixe e das hortaliças, com a empresa Frincor; 

• Acompanhamento da manutenção ordinária realizada à máquina de gelo e à câmara 

de frio do peixe; 

• Reunião com Operandus, para o cumprimento integral das obrigações do caderno 

de encargo do contrato de limpeza; 

• Reunião com os Departamentos, Técnico e de Projeto, da EMEL, para a alteração do 
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Projeto do Parque de Estacionamento do Mercado do Lumiar; 

• Contacto com Operandus, para a adequação dos horários de limpeza durante o mês 

de agosto; 

• Visita com Reunião, dos responsáveis do Grupo MCO, concessionários do Mercado 

de Campo de Ourique e do Mercado de Loulé; 

• Visitas técnicas para alteração das divisórias das lojas; 

• Visita e reunião com o promotor da Ouriçaria. 

 

 

Atividades Económicas e Inovação 

• Reunião com direção do Grupo Pie - Cartão do Lumiar; 

• Reunião com Interway Group - Campos de Padel; 

• Reunião com a associação, “Feito em Telheiras”; 

• Reunião de coordenação entre o Núcleo de Atividades Económicas e Inovação e o 

Núcleo da Cultura da Junta de Freguesia do Lumiar; 

• Reunião com CESOP - Territórios Sustentáveis; 

• Reunião com CASSEFAZ, propostas para  atividades e iluminação de Natal; 

• Entrevista com Mestranda, da Esc. Sup. de Hotelaria e Turismo do Estoril, para a 

elaboração de Roteiros Turísticos no Lumiar; 

• Várias visitas ao Lagar de São Vicente, com reuniões, para o desenvolvimento do 

tema Ouriçaria; 

• Várias visitas guiadas ao Quiosque, na sequência da abertura do concurso de hasta 

pública. 
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5. Divisão de Espaço Público e Espaços Verdes 
 
 

 
 
 

5.1. Núcleo de Limpeza e Higiene Urbana 
 
 

 
 

 

Trabalhos realizados por áreas 

 Lumiar Telheiras 
Alta do 
Lumiar Total  

Varredura 3284 2103 823 6210 

Desmatação  11 9 6 26 

Aplicação de Sal 0 12 0 12 

Deservagem 42 72 52 166 

Lavagem 5 0 0 5 

Lavagem recantos 0 0 0 0 

Limpeza de 
Sarjetas  142 82 89 313 

Dejetos Caninos  162 136 112 410 

Despejo de 
Papeleiras 2841 2132 2036 7009 

Recolha de lixos 
indevidamente 
depositados 260 175 148 583 

 

• Recursos humanos – Decorrem, dentro dos prazos previstos, as provas de aptidão 

para a contratação de novos Assistentes Operacionais (Cantoneiros); 

• Varredura - Realizada diariamente, de forma manual e com recurso à varredora 

mecânica, por toda a freguesia; 

• Deservagem – Para além do trabalho de deservagem realizado diariamente, foi 

realizada uma grande ação de deservagem e limpeza na Área de Telheiras, durante 

todo o mês de julho, encontrando-se a mesma publicada nos meios digitais da Junta 

de Freguesia; 

• Aplicação de sal - O processo de aplicação de sal foi iniciado em janeiro de 2022 e 

continua até a data; 

• Desmatação - Foi realizada a desmatação em alguns terrenos expectantes da 

freguesia;  



38 
 

• Limpeza de sarjetas – É realizada diariamente, de forma manual. 

 

Condicionantes 

• Lavagem/lavagem de recantos - Serviço temporariamente inativo, uma vez que a 

viatura de lavagem se encontra para reparação, sem previsão de entrega, uma vez 

que aguarda peças; 

• Lavagem manual de arruamentos - Serviço temporariamente suspenso, não 

existindo à data recursos humanos suficientes para assegurar este serviço noturno; 

• Despejo de papeleiras - Tem sido realizado diariamente nas 3 áreas da freguesia, 

maioritariamente pelos triciclos elétricos. De momento já temos os 3 equipamentos 

ao serviço. 

• Posto de telheiras - Foi realizada uma visita técnica conjunta na sequência da visita 

da Junta de Freguesia do Lumiar e CML, em que foram identificadas anomalias 

técnicas de construção, tendo sido já iniciadas as obras de retificação. 

Paralelamente, teve também início a obra de instalação do ramal da água e 

eletricidade. 

 

Atividades complementares 

Durante os meses de julho e agosto, o Núcleo de Limpeza e Higiene Urbana prestou apoio 

logístico a vários eventos realizados na Freguesia, o que diminuiu, em alguns períodos, o 

número de Assistentes Operacionais afetos ao serviço de limpeza. O Núcleo prestou apoio 

aos seguintes eventos: 

 

• Bairro da Cruz Vermelha - Festa Comunitária em Honra de Nossa Senhora da Piedade 

- Transporte de material e limpeza; 

• Leigos para o Desenvolvimento – Transporte de material; 

• Evento no Lavadouro Público do Lumiar – Limpeza e transporte de material; 

• Exposição para a Embaixada de Israel - Transporte de material; 

• CineConchas 2022 - Transporte de material; 

• Estádio José Alvalade – Limpeza antes e depois dos jogos; 

• Transporte de frigorífico do Lagar para o Auditório; 

• Arraial Telheiras Norte – Transporte de material; 
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• Escola para a campanha Papel por Alimentos – Transporte de material. 

 

 

Aquisições / reparações 

• Aquisição de luvas para uso diário dos funcionários; 

• Aquisição de 570 kg de sacos para apoio a varredura; 

• Aquisição de 8000 kg de sal; 

• Aquisição de 34 rolos de fios de corte para o trabalho de deservagem; 

• Aquisição de 30 L de óleo para as roçadoras; 

• Aquisição de 20 bobines para as roçadoras; 

• Reparações de várias máquinas roçadoras e sopradores; 

• Reparação da viatura com a matrícula: 40-PF-98; 

• Substituição do tubo da água da viatura com a matrícula: 99-28-UP; 

• Reparação da viatura: 48-78-XA; 

• Revisão do Glutton (aspirador de folha); 

• Reparação de dois triciclos; 

• Processo de aquisição de material para o novo posto de telheiras (mobiliário e 

equipamentos) em curso; 

• Processo de renovação de frota (carrinhas/varredoras) em curso. 

 

 

5.2. Núcleo de Espaço Público, Património e Infraestruturas 
 
 

 
 

Estabelecimentos Escolares 

• Controlo e acompanhamento do processo de limpeza anual das Escolas geridas pela 

Junta de Freguesia; 

• Agendamento com a empresa contratada e acompanhamento e fiscalização do 

serviço; 

• Reparações em Estabelecimentos Escolares – 95 intervenções. 

 

Contratos 
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• Atualização e acompanhamentos de todos os contratos de Seguros (acidentes 

pessoais, multirriscos, responsabilidade civil e frota automóvel); 

• Atualização e acompanhamento dos restantes contratos vigentes com a Junta de 

Freguesia, nomeadamente manutenção de elevadores, segurança contra incêndio. 

(Elaboração de mapa com o número de equipamentos/extintores, detetores e SADI 

- Sistema Automático de Deteção de Incêndios das diversas Valências da Junta bem 

como de Estabelecimentos Escolares; 

 

Espaço Público 

• Aquisição de 150 Pilaretes; 

• Foram intervencionadas 147 Ocorrências verificadas e concluídas, sendo 37 de 

reparação de calçadas, 20 de reparação de pilaretes e 5 de sinalização; 

• Foram efetuados 25 GOPI’s, relativos a competências da Câmara Municipal de 

Lisboa, sendo que 8 já se encontram resolvidos, 10 estão em análise e 7 em 

execução; 

• Foi adjudicado o material de manutenção para stock da equipa de manutenção, no 

valor de 4.057,83 € que corresponde a 70 itens de material diverso; 

 

Equipamento 

Entrou em funcionamento uma viatura para o serviço de manutenção. 
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5.3. Núcleo de Espaços Verdes 
 
 

 
 
 

No seguimento do que vinha sendo realizado no segundo trimestre, continuou-se a garantir: 

• O Acompanhamento da execução dos contratos para a manutenção dos espaços 

verdes; 

• A Fiscalização do estado dos diferentes espaços verdes, tendo em vista a melhoria 

do funcionamento dos serviços de manutenção e a otimização dos espaços verdes 

da Freguesia, tendo-se verificado uma ligeira melhoria no estado geral da qualidade 

dos espaços ajardinados. Relativamente aos equipamentos de jardins e vedações, 

mantêm-se as condições anteriores; 

• Referente à Gestão de arvoredo foram realizadas intervenções no arvoredo inserido 

nos Espaços Verdes e intervenções consideradas prioritárias nas caldeiras de 

arruamentos. Foram realizadas, neste período, intervenções em mais de 80 

exemplares, recorrendo exclusivamente a pessoal do Núcleo de Espaço Público 

Património e Infraestruturas; 

• Todo o arvoredo existente nos espaços escolares foi vistoriado e na sua grande 

maioria podado, de modo a garantir a fruição em segurança dos espaços 

intervencionados; 

• Procedeu se ao abate de três árvores dentro dos espaços escolares, por razões 

fitossanitárias e de segurança por risco de queda; 

• Foi realizada a colocação de armadilhas dentro dos espaços escolares, de modo que 

se possa resolver definitivamente o problema da lagarta do pinheiro. No próximo 

trimestre será, de acordo com a calendarização definida, executada a fase 2 (de 

inoculação dos exemplares); 

• A pedido de vários Fregueses foram realizadas vistorias ao arvoredo da Freguesia; 

• Foram realizados levantamentos de copa em algumas áreas circundantes dos 

parques escolares; 

• Realização de protocolo com a Tiliascoop para limpeza e manutenção das caldeiras 

de árvores fora dos espaços verdes da Freguesia. 
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6. Comunicação 
 

 
 

Estatísticas das Redes Sociais - Dados recolhidos até ao dia 31 de agosto de 2022 

• Facebook  

Em junho de 2022 a página de Facebook da Junta de Freguesia do Lumiar tinha 12.702 

seguidores. Em agosto de 2022, a página ganhou mais 175 seguidores comparativamente 

ao período anterior.  

Segue-se em baixo os resultados relativos aos últimos 28 dias até à data de 31 de agosto de 

2022 com um número de 62 novos seguidores, contando neste momento com um total de 

12.877 seguidores, tendo alcançado cerca de 11,2 mil pessoas, e com uma interação de 7,0 

mil, isto é, de +21% comparativamente aos 28 dias anteriores.  

Relativamente ao público alcançado, idade e género e respetivas localizações (cidades e 

países), obtiveram-se os seguintes resultados: 
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• Instagram 

 

No que diz respeito à rede social Instagram, a página da Junta de Freguesia do Lumiar 

alcançou os seguintes resultados do dia 13 de junho até à data de 31 de agosto de 2022:   

 

• Contas alcançadas:4399 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Em agosto de 2022, a página ganhou mais 211 seguidores comparativamente ao período 

entre 15 de março e 12 de junho, isto é +12%, apresentando neste momento um total 1967 

seguidores. 

 

      

Mais pormenorizadamente em relação aos dados obtidos sobre as caraterísticas do público 

(seguidores) – público alcançado, estes foram os seguintes segundo as estatísticas do 

Instagram.  
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Para finalizar esta análise, comunicou-se nos meses de julho e agosto, no site oficial da Junta 

de Freguesia do Lumiar, para além das nossas páginas de rede social (nos stories e feed), 

várias informações relacionadas com os vários núcleos e divisões, destacando-se as 

seguintes: 

 

• Dia Mundial das Bibliotecas; 

• Eventos no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro; 

• Marchas Populares de Lisboa – Volta ao Bairro (no Lumiar); 

• Torneios de Xadrez no Pólo de Telheiras (Associação de Residentes de Telheiras); 

• Festas do Lumiar 2022; 

• Festival das Casas Regionais - Festas de Lisboa 2022 – Cultura na Rua; 

• Avisos/Condicionamentos de trânsito; 

• Atividades do Núcleo de Educação e Juventude nas Componentes de Apoio à Família; 

• Reuniões públicas; 

• Arraial das Conchas – Núcleo da Ação Social; 

• CineConchas 2022; 

• Mercados e feiras – Mercado no Bairro e Feira da Bagageira; 

• Arraial de Telheiras Norte; 

• Intervenções Limpeza e Deservagem – Limpeza e Higiene Urbana; 

• Assembleia de Freguesia; 
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• Atividades no Museu Nacional do Traje – Programa Pós-Parto e outras atividades que 

decorreram durante julho, agosto e setembro; 

• Espaços Verdes – Celebração do 333º aniversário do Rotary Club de Lisboa; 

• Dia Mundial das Redes Sociais; 

• Novo horário e atividades dinamizadas e planeadas na Biblioteca Maria Keil; 

• Atividades “O que acontece na Freguesia do Lumiar em…” julho, agosto e setembro; 

• Divulgações solicitadas por parte da Câmara Municipal de Lisboa; 

• Arraial da Quinta do Olival; 

• Atividades de associações e parceiros; 

• Informações – CAJIL; 

• Alertas de temperatura – condições meteorológicas adversas, recomendações DGS; 

• Atividades da Universidade Terceira Idade do Lumiar; 

• Planeamentos dos trabalhos de limpeza de graffitis e remoção de cartazes – 

divulgação CML; 

• Programa Junta-te ao Verão – inscrições e atividades; 

• Espetáculo de Centro de Artes e Formação – Núcleo da Ação Social; 

• Pré-aviso de greve Valor Sul; 

• Ação de formação - Noções básicas de Primeiros Socorros – Núcleo de Saúde; 

• Noivos de Sto. António do Lumiar; 

• Dia dos Avós; 

• Programa de Renda Acessível; 

• Sensibilização e informação – Limpeza e Higiene Urbana; 

• Dia mundial da conservação da natureza; 

• Dia do amigo; 

• Dia Mundial da Fotografia; 

• Informações EMEL, programa Restart; 

• Inscrições AAAF/CAF para 2022-2023 – Núcleo de Educação e Juventude; 

• Dia Mundial da Juventude; 

• Reabilitação da conduta da Calçada de Carriche – condicionamentos de trânsito; 

• Aviso do Metropolitano de Lisboa; 

• Petição pela expansão da rede do metropolitano de Lisboa de Telheiras a Carnide; 

• Pré-inscrições para o Lumiar Jovem 2º Ciclo – Núcleo de Educação e Juventude; 

• Anúncio de procedimento – concessão de uso privativo para exploração de quiosque 

com esplanada; 

• Junta-te ao Verão Sénior – Núcleo da Ação Social; 

• Atividades Causa Olival, Bairros Saudáveis – Núcleo da Ação Social; 

• Formações CLIPrd; 

• Bolsas de estudo 22/23 Leões de Portugal; 

• Urban Market na Alta de Lisboa; 

• Lisboa na Rua;  

• Campanha dos Transportes Públicos – Câmara Municipal de Lisboa; 
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• Atividades no Museu Nacional do Teatro e da Dança; 

• Aulas de teatro para crianças e jovens no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro; 

• Filminhos Infantis e o Filme do Mês – Zero em Comportamento; 

• Aulas de dança clássica indiana Kathak; 
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