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Funcionamento da Junta de Freguesia 

 

Organização do Executivo  

Na sequência da reunião de instalação dos órgãos da Freguesia, realizada a 24 de 
outubro de 2017, no Antigo Lagar da Quinta de São Vicente, hoje polo da Freguesia do 
Lumiar, teve lugar a eleição da Junta de Freguesia para o mandato 2017-2021, com 
seguinte composição: 

Presidente: Pedro Delgado Alves 

Vogais: Patrocínia César 

Artur Reis 

Elsa Fragata 

Henrique Sá Melo 

Pedro Ângelo 

Pedro Saraiva 

 

Com vista a proceder à atribuição de pelouros e a organizar os métodos de trabalho, 
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, com o seu novo elenco, nos dias 25 de outubro 
e 2 de novembro, tendo deliberado manteve a periodicidade regra das suas reuniões 
como semanal, na primeira 3.ª feira de cada mês, realizando-se a reunião pública do 
executivo na terceira 3.ª feira de cada mês, em ambos os casos pelas 21h00.  

 

Neste quadro, a 2 de novembro, o Presidente informou o executivo de que, nos termos 
e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 18.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
proferiu um despacho a proceder à seguinte distribuição de pelouros pelos membros do 
executivo:  
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PRESIDENTE 
Pedro Delgado Alves 

 Coordenação Geral 
o Representação Institucional 
o Planeamento estratégico 

 Recenseamento e Eleições 
 Igualdade, Juventude e Cidadania 
 Requalificação Urbana 
 Cultura 

o Programação Cultural 
o Património Cultural 
o Equipamentos culturais (Bibliotecas e 

Auditórios) 
o Centro de Documentação Histórica 
o Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

 Atividades Económicas 

SECRETÁRIA 
Patrocínia César  

 Desenvolvimento Social  
o Apoio Social 
o Rede Social 
o Habitação 
o Pessoas com deficiência e plano de 

acessibilidades 
o Saúde  
o Terceira Idade 
o Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

 
 Emprego e Formação profissional 

TESOUREIRO 
Artur Reis 

 Gestão financeira e patrimonial 
o Orçamento 
o Contabilidade 
o Tesouraria 
o Inventário 
o Planos plurianuais de investimento 

VOGAL 
Henrique Sá Melo 

 Gestão Administrativa  
o Secretaria e Expediente 
o Serviços de atendimento 
o Instalações  
o Parque automóvel 
o Recursos Humanos 

 Modernização Administrativa  
 Espaço Públicos e Espaços Verdes 
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VOGAL 
Elsa Fragata 

 Educação 
o Instalações JI e EB1 
o Centro de Artes e Formação 
o Componentes de Apoio à Família 
o Creches 
o Programas Educativos 
o Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

 Comunicação 
o Plataformas comunicação 
o Boletim 
o Comunicação interna 

 Voluntariado 

VOGAL 
Pedro Ângelo 

 Desporto 
o Competições desportivas 
o Instalações desportivas 
o Atividade física 
o Relação com coletividades 

VOGAL 
Pedro Saraiva 

 Limpeza e Higiene Urbana 
o Centro de Higiene Urbana 
o Política de qualidade 

 Ambiente 
o Sensibilização ambiental 
o Eficiência energética 

 Proteção Civil 

 
 
 

O Presidente proferiu despacho, nos termos e para os efeitos previstos na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 18.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e do n.º 2, da alínea d) do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 27.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, determinando o exercício de funções a tempo inteiro 
pelo vogal Henrique Sá Melo e o exercício de funções a meio tempo pela Secretária, 
Patrocínia César e pelo vogal Pedro Ângelo. 

 

Atendimento ao público 

O horário de atendimento à população dos membros do executivo ficou fixado nos 
termos que se seguem:  
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Presidente 2.ª Feira: 15h00-18h00 
Secretária 2.ª Feira: 09h00-10h00 
Tesoureiro 5.ª Feira: 10h00-13h00 
Vogal Elsa Fragata 3.ª Feira: 15h30-17h30 
Vogal Henrique Sá Melo 5.ª Feira: 15h00-17h30 
Vogal Pedro Ângelo 5.ª Feira: 13h00-15h00 
Vogal Pedro Saraiva 5.ª Feira: 19h00-20h00 

 

Desde abril de 2018 os atendimentos do Presidente têm sido realizados de forma 
descentralizada duas vezes por mês, no Alto do Lumiar e em Telheiras. Com o fim das 
medidas de confinamento, tem sido retomados os atendimentos presenciais de forma 
gradual, ainda que em horários mais diversificados. 

 

Reuniões do Executivo  

No período em questão, a Junta de Freguesia reuniu nos dias: 

 19.ª reunião de 2021 e 163.ª reunião do mandato: 5 de julho 
 20.ª reunião de 2021 e 164.ª reunião do mandato: 8 de julho 
 21.ª reunião de 2021 e 165.ª reunião do mandato: 13 de julho 
 22.ª reunião de 2021 e 166.ª reunião do mandato: 30 de julho 
 23.ª reunião de 2021 e 167.ª reunião do mandato: 5 de agosto 
 24.ª reunião de 2021 e 168.ª reunião do mandato: 13 de agosto 
 25.ª reunião de 2021 e 169.ª reunião do mandato: 1 de setembro 
 26.ª reunião de 2021 e 170.ª reunião do mandato: 9 de setembro 

 

Consoante a evolução da pandemia, as reuniões têm sido realizadas com recurso a 
videoconferência (integralmente ou de forma mista com a presença de alguns membros 
do executivo nas instalações da Junta de Freguesia), nos termos do regime previsto na 
Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 
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Representações comunitárias 

Fórum do Grupo Comunitário e Parceria Local de Telheiras 

O Fórum do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa reuniu por videoconferência a 23 de 
julho, e a Pareceria Local de Telheiras reuniu por videoconferência a 28 de julho e 2 de 
setembro. 

 

 

Representação e relações institucionais 

Assembleia Municipal de Lisboa 

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

 6 de julho (presencial e por videoconferência) 
 13 de julho (presencial e por videoconferência) 
 20 de julho (presencial e por videoconferência) 
 22 de julho (presencial e por videoconferência) 
 27 de julho (presencial e por videoconferência) 
 29 de julho (presencial e por videoconferência) 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Mantém-se 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 (aguardando-se para aferir da possibilidade de 
novos pedidos em 2021, devido à pandemia e devido à mudança de Embaixador, junto 
do qual a Junta de Freguesia já teve oportunidade de dar nota do interesse em 
prosseguir a parceria). A 4 de setembro, a Junta cooperou com a Embaixada e com a 
Comunidade Hindu num primeiro evento cultural, na sede da Comunidade.  

Conforme referido anteriormente, depois de uma experiência de utilização do Auditório 
da Biblioteca Orlando Ribeiro para um Ciclo de Cinema Ucraniano, organizado pela 
respetiva Embaixada, estava em curso a preparação de uma 2.ª edição quando foram 
implementadas as medidas de distanciamento social. 

 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

A presente secção da informação escrita tenderá a dissipar-se nos restantes pontos de 
futuras informações escritas, consoante a matéria se vá consolidando definitivamente 
nas tarefas quotidianas da Freguesia e as pendências se vão encerrando. De momento, 
importa atualizar o ponto da situação do estado da arte neste arranque de mandato, 
tendo em conta a articulação em curso do Município em sede de execução de contratos 
de delegação de competências e a possibilidade de transferência de novas áreas para a 
gestão da Freguesia. 

 

Levantamento de áreas de intervenção futuras 

A passagem ao novo mandato de 2017-2021 coloca novas oportunidades para dar 
alguns passos complementares de concretização da reforma administrativa da cidade, 
em particular no que respeita à racionalização de instalações e recursos humanos. 
Desde a tomada de posse do novo executivo foram já desencadeados:  

 Levantamento de necessidades de climatização e de melhoria de eficiência 
energética das instalações, tendo no período em análise sido realizada nova 
avaliação da situação dos consumos de água e frequentada iniciativa da EPAL 
dirigida às Freguesias. Neste quadro, e em parceria com a estrutura da Lisboa E-
Nova, foi solicitada uma avaliação global de eficiência de consumos, que esteve 
marcada para final de março e foi adiada com a adoção de medidas de 
distanciamento e com o segundo período de estado de emergência, sem que 
ainda tenha sido possível a sua remarcação;  
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 Sistematização do processo de tratamento das licenças de espaço público, 

tendo-se avançado no sentido de regularizar algumas utilizações tituladas por 
licença emitida ainda pela CML e para as quais será necessário procedimento 
novo. Estão em preparação procedimentos para espaços de venda ambulante e 
para regularização de ocupações sazonais, que o reforço de pessoal ocorrido no 
início do ano permitirá retomar, tendo já em conta a filosofia de gestão do 
espaço público adaptadas às necessidades decorrentes da COVID-19. Neste 
contexto, prosseguiu o processo de autorização de esplanadas que permitem 
maior fruição de espaço público para evitar sobrelotação de espaços fechados, 
com algum acompanhamento acrescido da sua utilização, por forma a evitar 
problemas de circulação ou situações de incómodo para os residentes 
provocadas pelo ruído;  
 

 Atualização do levantamento já parcialmente concluído do fornecimento 
integrado de serviços transferidos de mais do que um fornecedor aquando da 
reforma administrava. Prossegue a preparação do procedimento para limpeza, 
segurança e manutenção de elevadores.  
 

 Levantamento de espaços de cafetaria a concessionar para reativar exploração 
(Cafetaria do Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro) ou para desencadear 
exploração de quiosques, que aguarda finalização de avaliação pela CML. Está 
concluída a preparação o caderno de encargos para lançamento do 
procedimento de concessão do espaço que foi transferido na última Assembleia 
por delegação de competências. Está concluído o processo de elaboração de 
caderno de encargos para o café do auditório, cujo lançamento foi adiado para 
momento em que se torna claro quais as datas de reabertura em pleno do 
espaço, conforme referido em informação anterior. 
 

 Depois do primeiro balanço de tarefas que, não sendo competência da Junta de 
Freguesia, poderiam produzir uma execução mais adequada se fosse delegada 
competência, no quadro da Limpeza e Higiene Urbana, foram concluídos 
contratos de delegação de competências e interadministrativos. Em relação à 
deposição de lixo junto de ecopontos foi já objeto de contrato de delegação de 
competências, estando em curso circuitos próprios de recolha, e foi admitido 
novo pessoal em setembro e outubro de 2019, como referido na anterior 
informação escrita. Foi uma das áreas de intervenção prioritária no momento de 
redução dos serviços de recolha por parte da CML no âmbito da pandemia da 
COVID-19, assegurando que se colmatavam as dificuldades sentidas pelas CML 
no período. Teve lugar em novembro a transferência de espaço para posto 
provisório, como se detalha infra na secção respetiva, estando em concluído o 
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levantamento de necessidades de intervenção para instalação provisória de 
pessoal. A intervenção pressuporá substituição e reforço de infraestruturas e 
projeto de arquitetura que carece de intervenção municipal, já solicitada. 

 

Pendências do processo inicial 

Em matéria de licença de ruído (referidas já nas últimas informações escritas do 
mandato anterior), 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. Esta será uma área que poderá 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.  

 

Instalações 

 

Sede da Junta 

Cumprirá ainda assegurar a conclusão das obras para adequação da instalação do 
arquivo da Freguesia no piso superior do palacete. A implementação do Espaço Cidadão 
na zona de atendimento da Freguesia, e a confirmada necessidade de expansão da área 
afeta ao mesmo, decorrente da experiência dos primeiros meses, levará a um 
equacionar de nova arrumação espacial para o efeito, conforme referido nas anteriores 
informações escritas. Ficaram suspensas as medidas em preparação para a nova 
organização espacial devido à necessidade prioritária de adaptação do espaço do 
atendimento para assegurar distanciamento e colocação de vidros acrílicos separadores 
dos funcionários e do público, no quadro da COVID-19, bem como para redução do 
número de pessoas por sala, já implementadas para acolher regresso de trabalhadores 
em modelo de horários e equipas em espelho. 

 

Polo de Telheiras 

Estão concluídas as obras de adaptação do Lagar da Quinta de São Vicente para 
acolhimento de parte do polo da JFL, encontrando-se já em funcionamento pleno o 
segundo espaço da Casa da Cidadania. A zona multiusos (conferências, exposições, sala 
de ensaios complementar ao Auditório da BMOR) e de suporte à Parceria Local de 
Telheiras e suas associações integrantes já está funcional.  
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A intervenção em falta visará apenas a instalação na antiga zona das cozinhas de zona 
de apoio ao emprego e de parceria em desenvolvimento com o Centro Comunitário e o 
projeto vencedor do OP associado à economia circular, em desenvolvimento na 
parceria local. As intervenções referidas estão enquadradas no âmbito do contrato de 
delegação de competências celebrado entretanto com o Município.  

Com o retomar do atendimento presencial sem necessidade de marcação prévia, abriu 
o Espaço Cidadão do polo de Telheiras, onde apenas não é possível proceder de 
momento à solicitação de registo criminal e emissão de carta de condução, que apenas 
estão disponíveis na sede. 

 
 
Espaços adicionais 
Haviam sido 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. O espaço em questão esteve afeto parcialmente ao 
Festival de Arte Urbana Muro, realizado em maio, e foi reabilitado. Está afeto 
provisoriamente a apoio aos serviços no espaço público de deservagem e higiene 
urbana. 
 

 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. Sua afetação final aponta para uma alocação à Associação 
Lugar Comum, no quadro de projeto a realizar no âmbito da sua intervenção 
comunitária.  

 
Foram transferidos em outubro de 2018 os espaços solicitados para, em regime de 
comodato, assegurar a expansão da Biblioteca Maria Keil, uma zona de apoio e armazém 
na Rua do Lumiar e uma zona de apoio aos projetos no domínio alimentar na Rua Mário 
Dionísio. Foi objeto de transferência do espaço para reforço do apoio ao auditório da 
BMOR (na Estrada de Telheiras), mas ainda se encontra afeto ao apoio à CAF da EB de 
Telheiras durante a obra em curso na escola. As intervenções a realizar para adaptação 
estão enquadradas no âmbito do contrato de delegação de competências a celebrar 
com o Município. Está concluída a orçamentação e preparação de cadernos de encargos 
para lançamento do procedimento nos dois espaços (nova biblioteca e atual espaço) 
com vista a recuperar do atraso provocado pela redução de atividade dos serviços e 
reafetação de pessoal durante a resposta social inicial à COVID-19.  
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RECURSOS HUMANOS 

Quadro geral 

O balanço final da transferência de recursos humanos na sequência da reforma 
administrativa, apesar do extensíssimo aumento de pessoal ao serviço da Freguesia não 
permite ainda à Freguesia do Lumiar satisfazer todas as necessidades decorrentes das 
novas competências, em particular no que respeita a tarefas de atendimento (em 
particular para assegurar a abertura do Pólo de Telheiras), 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, as novas delegações de 
competências e inúmeras aposentações e baixas prolongadas. Finalmente, se a 
estabilização das relações laborais no domínio da educação já se produziu, no que 
respeita às auxiliares de ação educativa, as variáveis anuais em termos de reforço de 
pessoal para acorrer a alunos com necessidades especiais de saúde implica que o tema 
ainda possa ter de ser revisto periodicamente.  

Assim sendo, 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, estando 
igualmente identificada a necessidade de abertura de procedimentos de recrutamento 
para a área da higiene urbana. No período em análise, uma técnica superior foi provida 
noutro serviço na sequência de pedido de mobilidade. 

 

Processo de regularização de vínculos 

Tendo ficado concluído, no final de 2018, o procedimento para regularização de vínculos 
na Administração Pública Local, via trilhada para oferecer uma solução definitiva e 
estabilizadora, com entrada do pessoal no mapa em 1 de janeiro de 2019, há ainda 
questões relevantes a clarificar em termos de contagem de tempo de serviço para 
futuras progressões e em termos de recomposição de carreira avaliativas. A 
recomposição das carreiras está já a decorrer e será realizada com recurso ao 
mecanismo da avaliação curricular, ao abrigo de regulamento aprovado pelo 
executivo, devendo ficar concluída em setembro. 

 

 

 



12 
 

Quadro atual  

A listagem completa de recursos humanos em funções encontra-se em anexo à presente 
informação escrita, conforme habitualmente sucede, contando a Freguesia com 120 
trabalhadores em funções públicas, tendo se registando uma saída para outro serviço. 

 

SIADAP 

Fruto da reforma administrativa, em primeiro lugar, e da reestruturação de serviços e 
do processo de regularização de vínculos, posteriormente, a Junta de Freguesia do 
Lumiar recorreu ao arrastamento das notas de avaliação de ciclos avaliativos anteriores 
ou à realização de avaliação por ponderação curricular para suprir a ausência de 
processo avaliativo. A matéria continua a ser acompanhada com os órgãos 
representativos dos trabalhadores e com as estruturas sindicais representativas.  

Teve lugar novo arrastamento para efeitos da ativação das progressões a realizar em 
2019, que estão já todas concluídas, com garantia de produção de efeitos desde o início 
dos anos civis a que correspondem. 

Decorre o processo de ponderação curricular na sequência do novo regulamento de 
ponderação curricular, para os trabalhadores que o requereram, bem como para 
aqueles admitidos no quadro do PREVPAP. O processo ficará concluído no mês de 
setembro. 

 

Estágios Profissionais da Administração Local (PEPAL) 

Não se encontram em curso estágios PEPAL, nem está prevista a sua ativação nos meses 
seguintes.  
 

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. 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. A Junta prepara com recurso a meios próprios 
a realização de formações sobre contratação pública, acesso a documentos 
administrativos e novo regime de dados pessoais.  
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Ficaram suspensas neste período todas as ações formativas presenciais previstas, 
nomeadamente na área da proteção civil, manuseio de elementos do espaço cidadão, 
contabilidade, educação para a cidadania e para os direitos fundamentais. Aguarda-se 
a sua nova calendarização por parte da CML ou das entidades que as iam prestar, 
sendo que algumas têm sido oferecidas online, estando a ajustar-se os pedidos.  

 

Associações Sindicais 

A Junta de Freguesia tem mantido a ligação às estruturas sindicais representativas dos 
trabalhadores quanto ao processo de regularização de vínculos, questões relativas à 
higiene urbana (fardamento, equipamentos de proteção individual, instalações e 
cacifos), avaliação de desempenho e progressões de carreiras, colaborando no 
esclarecimento de todas as dúvidas. Foi remetido pelo STML proposta de Acordo 
Coletivo de Entidade Empregadora Pública, que foi objeto de avaliação no primeiro 
trimestre e foi aberto diálogo negocial em reunião com a direção do Sindicato.  

No que respeita aos horários, foram mantidas as alterações acordadas no domínio da 
limpeza urbana para vigorar durante as medidas de gestão da pandemia da COVID-19, 
tendo sido adaptado o horário de forma a desfasar presenças no posto e a otimizar a 
segurança dos trabalhadores.  

 
 
Medicina, Higiene e Segurança no trabalho 

 
A JFL tem vindo a atualizar os procedimentos com vista acolher todas as recomendações 
em sede de Higiene e Segurança no Trabalho em todas as instalações. Durante este 
período tem sido particularmente crítica a garantia de meios de prevenção e de 
adaptação dos espaços físicos e fardamentos às exigências da resposta à COVID-19, 
destacando-se: 
 

 Fornecimento de máscaras cirúrgicas, luvas e viseiras a todo o pessoal da higiene 
urbana e que contacta a população; 

 Fornecimento de máscaras sociais a todos os trabalhadores e prestadores de 
serviços;  

 Fornecimento de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores a 
assegurar tarefas de desinfeção no espaço público com hipoclorito de sódio;  

 Colocação de dispensadores de álcool gel nas instalações da JFL;  
 Colocação de barreiras de acrílico em todos os espaços com atendimento (sede, 

Biblioteca Maria Keil e UTIL);  
 Higienização regular dos espaços da sede, do posto de limpeza, do Mercado, da 

Biblioteca Maria Keil, do Polo de Telheiras, com intervenções de fundo por 
empresa especializada; 
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 Articulação com as autoridades de saúde do acompanhamento de casos 
positivos, com prossecução da política de assegurar a realização de testes para a 
COVID-19 a trabalhadores que contactem colegas com resultado positivo, bem 
como rastreiros regulares; 

 Adoção de teletrabalho para todos os trabalhadores inseridos em grupo de risco, 
conforme detalhado na secção específica sobre o tema da COVID-19;  

 Organização do trabalho da higiene urbana e das equipas de apoio aos agregados 
familiares em espelho e turnos diferenciados, para evitar contactos e assegurar 
o distanciamento;  

 
 
COVID-19 

 
No quadro da adoção de medidas de prevenção, foram adotadas várias medidas já 
constantes do plano de contingência da Freguesia. A sua manutenção ou gradual 
retirada tem vindo a ser articulada com o calendário de desconfinamento apresentado 
pelas autoridades de saúde e pelo Governo:  

 Equipas em espelho: o trabalho foi organizado de forma a evitar a presença 
simultânea na sede e noutros serviços de trabalhadores que podiam desfasar a 
sua presença;   

 Organização do espaço físico: promoveu-se a distribuição mais espaçada dos 
trabalhadores, de forma a evitar mais do que duas pessoas por sala; 

 Teletrabalho: foi privilegiado o recurso ao teletrabalho junto de todos os 
trabalhadores em condições de assegurarem por essa via a sua atividade regular, 
devendo na passagem ao desconfinamento manter-se essa opção, de forma a 
minimizar contactos;  

 Atendimento por marcação: os serviços de contacto com o público apenas 
funcionaram por marcação e apenas nos casos em que a formulação do pedido 
por via remota não se afigurou possível. Apesar de reabertos os serviços sem 
marcação, prossegue a possibilidade da marcação prévia. 

 Material de proteção: É disponibilizado a todos os trabalhadores material de 
proteção (máscaras) e de desinfeção (álcool gel);  

 Desinfeção regular das instalações: é assegurada a desinfeção regular das 
instalações, com reforço de pessoal para o efeito nas CAF, conforme descrito na 
secção respetiva.  

 Testagem: Foram realizadas com regularidade ações de testagem pela própria 
Freguesia junto dos seus funcionários, para além dos organizados pelas escolas 
e dos casos pontuais/avulsos de despistagem de contactos de risco.  
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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILÍSTICOS 

 

Revisão geral de procedimentos internos 

Nos últimos 4 anos aumentou o volume de trabalho e decorreu uma alteração estrutural 
da orgânica da Freguesia, acompanhadas de um reforço de pessoal e do aparecimento 
de alterações legislativas com impacto para o trabalho da Administração Pública (novo 
Código do Procedimento Administrativo, revisão do Código dos Contratos Públicos, nova 
Lei de Acesso aos Documentos Administrativos) que apontam para a utilidade de uma 
nova sistematização de algumas áreas.  

Foi já reconfigurado o procedimento de preparação e articulação de circulação de 
propostas para discussão e aprovação em executivo e destaca-se ainda como 
particularmente relevante o arranque de trabalhos do novo executivo com vista a:   

- Assegurar a implementação do novo Regulamento de serviços;  
 

- Concluir a revisão da norma de controlo interno de contabilidade e tesouraria e 
adaptar os procedimentos de contratação pública em linha com legislação 
recente (Código dos Contratos revisto e regime de normalização contabilística); 
 

- Continuar a acompanhar a migração para o novo modelo de gestão 
contabilística, já concretizado, mas que tem ainda revelado problemas 
informáticos na articulação com o software da FRESOFT, tendo sido necessária a 
aquisição de suplementos ao programa informático para adaptação à realidade 
da Freguesia e aos serviços que presta; 
 

- Prosseguir com a adaptação do novo guião de atendimento sensível às novas 
competências e à revisão do Código do Procedimento Administrativo, já em 
curso no atendimento;  
 

- Preparação do aprofundamento da desmaterialização da gestão documental da 
Freguesia; 
 

- Avaliação de cooperação com a Agência para a Modernização Administrativa e 
com o respetivo LabX de medidas de simplificação e modernização dos 
procedimentos, no quadro também da realidade nova do Espaço de Cidadão 
inaugurado na sede da Freguesia.  
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CIDADANIA, IGUALDADE E JUVENTUDE 

 Acolhendo os trabalhos realizados no mandato de 2017-2021 (primeiro relatório de 
conclusão da fase de preparação do plano de igualdade da Freguesia, focando as 
vertentes externa e interna de intervenção futura) arrancou a preparação para 2018 
da segunda fase de implementação 

o Teve lugar em junho de 2019 a designação de Conselheira para a Igualdade;  
o Constituição de uma equipa multidisciplinar na Junta de Freguesia e com 

parceiros exteriores, que terá de ser objeto de nomeação de novos membros 
depois de saída de um dos integrantes do Grupo de Trabalho interno. 

o Desenvolvimento de formação para a igualdade entre os trabalhadores e 
designação de representante para a Igualdade  

 
 Elaboração de Plano de Igualdade e Não-Discriminação, a enquadrar com possível 

apoio direto pela CIG, em avaliação após reunião com os responsáveis do organismo 
e com a Secretária de Estado. Foi constituído para o efeito em junho Grupo de 
Trabalho de Acompanhamento, com funcionários, colaboradores e membros do 
executivo da Freguesia. 
 

 Estando aprovado pela Assembleia de Freguesia o Regulamento do Conselho Local 
de Juventude do Lumiar, cumprirá lançar a sua atividade com a maior brevidade 
possível de forma a poder contar com a presença das associações representativas 
dos estudantes.  

 
 Encontra-se implementada a Casa da Cidadania do Lumiar, projeto desenvolvido em 

parceria com o Município de Lisboa, para criação de espaço de proximidade com o 
objetivo da instituição de espaços de trabalho para servir organizações sediadas que 
promovam a vida social e comunitária da cidade.  

 
 São espaços acessíveis e abertos a todas as pessoas que queiram utilizá-los, nos 

termos do Regulamento aprovado pela AFL. O espaço foi inaugurado em 7 de julho 
de 2019, e hoje alojar as seguintes entidades: 

 
Entidade dinamizadora:  
Associação Gerador 

 

Entidades integrantes:  

 Casa Qui - Associação de Solidariedade Social  
 Algures - Coletivo de criação  
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 Associação Maense em Portugal 
 Associação Memória e Ensino do Holocausto – MemoShoá 
 Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem 

Específicas (APPDAE) 
 ALIMENTA - Associação Portuguesa de Alergias e Intolerâncias Alimentares 
 Sociedade Portuguesa de Psicossomática 
 Associação Identidades e Afetos 

 

No novo polo da Freguesia no Lagar de São Vicente enquadra-se solução similar para o 
tecido associativo de Telheiras e a Parceria Local. A alocação de entidades pelos espaços 
é a seguinte: 

Entidade dinamizadora:  

 Associação Viver Telheiras (Parceria Local de Telheiras) 

Entidades integrantes:  

 Associação de Aposentados, Reformados e Pensionistas (APRe!) – 
Núcleo Lisboa Norte  

 Associação de Exilados Políticos Portugueses (AEP-61-74) 
 Associação de Residentes de Telheiras (ART) 

o Coro ART 
o Clube Phoenix 
o Voluntários da Proteção Civil 

 Associação Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade (AEDC) 
 Associação Karingana wa Karingana 
 Associação Movimento Cívico “Não Apaguem a Memória!” (NAM) 
 Associação Para o Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas de 

Comunicação (STARTIATOR – Sempre Ligados) 
 Associação Vida, Cultura e Arte (VCA) 
 GRAAL – Associação Cultural e Social (Banco do Tempo) 
 Lions Clube Sete Colinas  

 

Outras parcerias para uso do espaço comunitário:  

 Orquestra Académica Portuguesa 
 Associação Lugar Comum 
 Associação Isha Artes  
 Cooperativa Fruta Feira, CRL 
 Cooperativa de Usuários do Freixo do Meio, CRL 
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Membros da Parceria Local de Telheiras 
 

Entidades públicas 
 

Associações e grupos informais 

 
 Agrupamento de Escolas Vergílio 

Ferreira 
 

 Biblioteca Municipal Orlando 
Ribeiro (CML) 
 

 Centro Comunitário de Telheiras 
– Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa 
 

 Departamento de 
Desenvolvimento Social da 
Câmara Municipal de Lisboa 
 

 Julgado de Paz de Lisboa 
 

 Junta de Freguesia do Lumiar 
 

 Unidade de Intervenção 
Territorial Norte da Câmara 
Municipal de Lisboa 
 

 19.ª Esquadra da PSP – Telheiras 
 

 Agrupamento 683 de Escuteiros de Telheiras 
 Associação Portuguesa da Psoríase (PSOPortugal) 
 Associação de Aposentados, Pensionistas e 

Reformados (APRe!) 
 Associação Educativa para o Desenvolvimento da 

Criatividade (AEDC) 
 Associação Juvenil de Ensino e Comunicação 

(AJEC) 
 Associação de Pais do Alto da Faia 
 Associação de Pais da Escola Básica e Jardim de 

Infância de Telheiras 
 Associação de Pais da EB 2,3 Telheiras 
 Associação de Pais de São Vicente/Telheiras 
 Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL) 
 Associação para a Promoção e Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação (APDSI) 
 Associação Para o Desenvolvimento de Parcerias 

Estratégicas de Comunicação (STARTIATOR – 
Sempre Ligados) 

 Associação de Residentes de Telheiras (ART) 
 CAJIL – Centro de Apoio a Jovens e Idosos do 

Lumiar 
 Centro Cultural de Telheiras 
 Comunidade Hindu de Portugal 
 Escola Técnica Psicossocial de Lisboa (ETPL) 
 Fundação Vox Populi 
 Paróquia de Nossa Senhora da Porta do Céu 
 Parque Carnide – Telheiras, Associação Ambiental 

(PACATA) 
 Parque Hortícola de Telheiras 
 Re-Food 4 Good – Associação, Núcleo de 

Telheiras 
 Voluntários de Proteção Civil de Telheiras (ART) 
 StartUp Telheiras 

 
 

 Está em avaliação com a CML a possibilidade de dinamização de mais espaços 
com perfil similar para dar resposta a pedidos pendentes do tecido associativo 
local, tendo também a GEBALIS manifestado disponibilidade para a parceria 
nesse sentido – o calendário do projeto manteve-se em suspenso devido ao 
período da pandemia e à impossibilidade de cedência no imediato dos espaços. 
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PROTEÇÃO CIVIL 

Dando continuidade ao trabalho do trimestre passado, decorrente da realocação de 
competências e pelouros na Vereação do Município de Lisboa, a implementação das 
medidas do plano de ação para proteção civil continua a ganhar forma através de ações 
de formação junto dos Serviços Municipais de Proteção Civil, ações de sensibilização 
junto da população e preparação do Plano Local de Emergência. A Junta de Freguesia do 
Lumiar tem prosseguido o levantamento de riscos do território, reportando aos SMPC e 
requisitando a sua avaliação técnica, recolhendo, também, informação sobre potenciais 
dinamizadores de núcleos adicionais de voluntários. 

 

Coordenação 

Devido ao aumento das competências das Freguesias previsto no quadro do sistema de 
proteção civil e devido ao amadurecimento de diversas iniciativas em curso no Lumiar, 
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 a JFL e 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, medida 
recentemente concretizada com a assinatura do protocolo de cedência de 
espaço; 
 

 Tendo por objetivo a preparação dos serviços da Junta de Freguesia do Lumiar 
para lidar com situações de emergência e catástrofe, a JFL tomou a iniciativa de 
inscrever alguns dos seus colaboradores e funcionários no curso de 
“Planeamento Local de Emergência para Agentes Locais de Proteção Civil”, 
organizado pelos Serviços Municipais de Proteção Civil da Câmara Municipal de 
Lisboa. Este curso, para além de dotar os instruendos de valências várias a nível 
dos Primeiros Socorros, Suporte Básico de Vida, DAE (desfibrilador portátil) e uso 
de Extintores no Combate a Incêndios, tem ainda no seu âmbito formativo a 
vertente do Planeamento Local de Emergência, através do qual se pretende 
aumentar a resiliência das populações do território abrangido pela JFL, quer 
através da formação e operacionalização de Agentes Locais de Proteção Civil da 
JFL, quer da constituição e treino de Grupos de Voluntários de Proteção Civil, à 
semelhança do que já existe em Telheiras, tendo a maioria dos elementos deste 
grupo recebido já formação adicional. A coordenação destes grupos em situação 
de emergência caberá à Junta de Freguesia do Lumiar, conforme previsto no 
Plano Local de Emergência. Encontrava-se prevista para o primeiro trimestre do 
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ano de 2020 a instrução de dois destes cursos nas instalações da Junta de 
Freguesia do Lumiar, entretanto adiadas devido à presente situação pandémica, 
estando prevista a sua recalendarização assim que retomada a normalidade, o 
que ainda não ocorreu. 
 

 Concretizou-se no primeiro trimestre a instalação dos equipamentos de 
comunicação por rádio no edifício sede da Junta de Freguesia do Lumiar. Estes 
equipamentos, adquiridos pelo município com vista a equipar as juntas de 
freguesia por forma a assegurar o contacto com estas em situação de catástrofe 
ou emergência grave, vêm assim reforçar as capacidades da Junta de Freguesia 
do Lumiar no âmbito da Proteção Civil. Por forma a assegurar a operacionalidade 
destes equipamentos, frequentaram já o curso complementar de Comunicações 
Rádio de Emergência, tutelado pelo SMPC, um elemento do Gabinete de Apoio 
à Proteção Civil bem como um membro do Grupo de Voluntários da Proteção 
Civil de Telheiras, estando prevista a instrução de três cursos de formação nas 
instalações da Junta de Freguesia do Lumiar, por forma a assegurar uma 
familiarização dos diversos funcionários e colaboradores identificados no Plano 
Local de Emergência com estes equipamentos. Estes foram, no entanto, adiados 
em virtude da presente situação nacional derivada da epidemia de Covid-19, não 
tendo ainda sido feita a sua recalendarização. 
 

 
 
Gestão de ocorrências 
 
No âmbito do pelouro da Proteção Civil e Segurança, identificámos diversas situações 
de terrenos e estruturas cujo estado indiciava suspeita de potencial risco para a 
população. Após levantamento fotográfico, contactámos o Serviço Municipal de 
Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, com vista ao procedimento de uma 
avaliação técnica por parte de um especialista. Todas estas situações foram alvo de 
pronta resposta por parte do SMPC, que após vistoria nos deu conhecimento dos 
respetivos relatórios técnicos, encaminhando para as diversas entidades competentes 
pela sua resolução.  
 

 Tem sido dado um constante enfoque ao levantamento e avaliação 
e acompanhamento das condições dos edifícios devolutos na Rua do Lumiar, 
bem como às escadarias degradadas presentes na Estrada do Desvio, as ruínas 
dos antigos estúdios da RTP, em particular à encosta a tardoz dos edifícios da 
Rua Manuel Marques, e, mais recentemente o talude da Rua José Cardoso Pires; 
 
 

 Acompanhámos também as diversas situações que fruto da presente estação se 
têm vindo a desenvolver coordenando gabinetes de Proteção Civil, Higiene 
Urbana, Espaço Público e Espaços Verdes, bem como Ação Social; para juntos 
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salvaguardarem, em permanente contato e cooperação com a Câmara Municipal 
de Lisboa, Serviço Municipal de Proteção Civil, Regimento de Sapadores 
Bombeiros e Forças de Segurança; a segurança de todos os cidadãos da 
Freguesia, bem como assegurando as devidas operações de remoção e 
rescaldo. Aqui destacamos diversas situações de quedas de árvore, bem 
como de inundação da via pública na sequência de intempéries próprias da 
estação decorrente. 
 

 Não houve novo registo de ocorrências de riscos estruturais no período em 
análise. A Freguesia foi contactada pelos serviços municipais para assegurar 
acompanhamento de levantamentos sistemáticos de risco, e tem vindo a 
prestar apoio nesse âmbito. 
 

COVID-19 
A atividade da proteção civil foi especialmente mobilizada no período em que vigou o 
Estado de emergência, bem como nos períodos que o antecederam e seguiram, em que, 
à luz da Lei de Bases da Proteção Civil, foram decretados estados de calamidade, de 
contingência e de alerta. A estrutura local articulou com os serviços municipais a sua 
intervenção, com especial destaque para as funções relacionadas com:  

 Acesso e distribuição de material de proteção individual, álcool gel, desinfetante 
para uso nas instalações ou para desinfeção do espaço público;  
 

 Coordenação e apoio aos programas de apoio à população em confinamento, 
através do programa Quietinho em casa ou do acompanhamento da população 
em situação de isolamento e sem redes de apoio 
 

 No acompanhamento e identificação de situações de ausência de respeito pelas 
regras de recolhimento, com articulação com a Polícia Municipal e demais 
autoridades 
 

 Tem sido acompanhada regulamente a partir de julho de 2020, agora com 
periodicidade semanal, a intervenção do Serviço Municipal de Proteção Civil na 
monitorização da evolução dos contágios pela COVID-19 na Freguesia do Lumiar, 
em articulação com a SCML, com a ARS e com a GEBALIS. As tarefas permitem 
acompanhar as necessidades da população infetada ou em confinamento 
profilático e ativar redes de apoio, aferir da existência de cadeias de transmissão 
que podem ser objeto de intervenção pelas autoridades de saúde, identificar 
zonas de aglomeração de pessoas que podem corresponder a riscos de contágio 
e prestar apoio e responder às solicitações formuladas. Neste contexto, é aferido 
o número de casos ativos na comunidade em cada momento de avaliação. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Gabinete de Serviço Social 

 No período em análise foram realizados 81 atendimentos sociais, e 
desencadeadas 5 sinalizações de pessoas sem-abrigo às equipas de rua que 
colaboram no Núcleo de Apoio aos Sem-Abrigo da CML. 
 

 Permanecem suspensos os atendimentos presenciais, salvo marcações em que 
se torna indispensável acompanhamento presencial, sendo que as atividades 
passaram a desenvolver-se por meios de comunicação à distância, com ativação 
dos apoios específicos previstos no quadro da resposta à pandemia da COVID-
19, como referido na secção específica. 
 

 Promoção de 2 estágios curriculares do 2º e 3º ano de Serviço Social da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 

 

Respostas alimentares [elementos estatísticos detalhados no Anexo IV] 

 

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. A seleção dos beneficiários é 
precedida de avaliação individual dos casos de carência, diagnosticados no âmbito do 
atendimento social, ou encaminhados por outras instituições que atuam na freguesia 
(SCML, Centro de Saúde, entre outras). No último trimestre foram apoiados 
mensalmente, com cabazes alimentares 85 agregados familiares da Freguesia em 
abril, 90 em maio e 80 em junho, num universo de cerca de 300 pessoas. Foram ainda 
entregues com carácter de urgência 32 sacos. Neste quadro, foi complementada a 
entrega do saco com entrega reforçada de máscaras às famílias mais vulneráveis. 

 

Mercado Solidário 

Decorre distribuição semanal de cabazes de produtos frescos (legumes, fruta, pão e 
ovos), que complementam o valor nutricional do Cabaz do Banco Alimentar. Assegurado 
até julho pela CML, passou a partir de setembro para a esfera da Junta de Freguesia do 
Lumiar, para 85 agregados. 
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Programa alimentar de apoio a munícipes carenciados, desfavorecidos e/ou vulneráveis 
de Lisboa | Refeições quentes CML 
 
Prosseguiu a execução do programa de apoio municipal, tendo a respetiva confeção na 
Freguesia passado a ser assegurada pela Crevide e pelos Leões de Portugal, com apoio 
da Freguesia na logística e distribuição. Foram apoiadas 53 famílias, num universo de 
cerca de 100 pessoas. 

 

Programa FES de recurso à restauração alimentar para apoio a munícipes carenciados, 
desfavorecidos e/ou vulneráveis de Lisboa para fornecimento de refeições quentes aos 
fins-de-semana 
Manteve-se programa específico de apoio alimentar nos períodos de fim-de-semana, 
com o recurso ao envolvimento de restaurantes da Freguesia aderentes, aos quais se 
procede à aquisição da refeição para distribuição.  

 

Parcerias solidárias 

Entrega dos produtos de vestuário, higiene pessoal e doméstica no âmbito do protocolo 
com o Banco de Bens Doados, de apoio às famílias mais vulneráveis. Concretamente, 
destaca-se a cedência de 8 computadores em colaboração com o Banco de Bens 
Doados, a 8 alunos identificados pelas escolas da freguesia. Decorre igualmente 
fornecimento de máscaras a agregados sem capacidade financeira para suportar os 
custos. 

 

Projeto Amigo | Cáritas 

No balanço do Projeto Amigo, a partir de contentores de Roupa da Cáritas Diocesana, 
aguarda-se o final do 3.º trimestre de 2021 para proceder ao apuramento dos números 
dos bens recolhidos. 

 

Desperdício Alimentar 

Devido à situação pandémica, o acompanhamento do Programa tem procurado 
assegurar complementaridade com a restante resposta alimentar na Freguesia.  
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NLI 3 – Núcleo Local de Inserção 3 

A Freguesia passou a assegurar representação no Núcleo Local de Inserção, dinamizado 
pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no âmbito do acompanhamento realizado aos 
beneficiários do Rendimento Social de Inserção. Foram assinados 8 acordos no âmbito 
do apoio prestado pelo RSI. 

 

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 10 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.  

Lumiar Transporta 

Prosseguiu o serviço de transporte solidário LUMIAR TransPORTA, com uma carrinha de 
8 lugares, assegurando 2 rotas de 2.ª a 6.ª feira, em zonas com carência de serviço da 
rede pública de transportes e existência de número significativo de população idosa e 
com mobilidade reduzida. O objetivo deste serviço passa pela melhoria da acessibilidade 
à rede de serviços da Freguesia, bem como contribuir para a diminuição do isolamento, 
solidão e perceção de insegurança. O serviço foi parcialmente suspenso com adoção de 
medidas no quadro da COVID-19, tendo sido afeta a viatura a transportes dos 
programas de apoio alimentar, tendo sido gradualmente objeto de reativação. Está 
em curso renovação e reforço da frota respetiva, que poderá ainda entrar ao serviço 
em setembro 

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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Projeto RADAR  

A Junta de Freguesia integrou a terceira fase de execução do Projeto RADAR, iniciativa 
conjunta da SCML e da CML para recenseamento da população idosa da cidade em risco 
de isolamento, tendo sido assinada a carta de compromisso para o efeito no dia 16 de 
outubro de 2019. As Juntas serão parceiros de divulgação e acompanhamento da 
execução do projeto. Aquando da sua conclusão, estima-se que o Radar identifique mais 
de 30 mil pessoas isoladas na capital. O projeto assenta na identificação das pessoas em 
situação de isolamento pelas equipas de rua e por um conjunto de voluntários, 
devidamente formados pelo Serviço de Voluntariado da SCML e da CML. Segue-se uma 
avaliação e encaminhamento com uma visita ao domicílio do participante, no sentido 
de avaliar o eventual encaminhamento para os parceiros do Radar. O acompanhamento 
é feito pelas Equipas de Apoio a Idosos das Unidades de Desenvolvimento e Intervenção 
de Proximidade e de outras entidades parceiras do Radar, e a monitorização será da 
responsabilidade da Unidade de Missão da Santa Casa. 

Os dados do projeto foram fundamentais para o trabalho social durante o período de 
maior intensidade das medidas de confinamento, permitindo à Junta de Freguesia o 
contacto direto com residentes em situação de maior isolamento, o seu 
encaminhamento para respostas de apoio e o acompanhamento da sua situação. 

No período em análise teve lugar o acompanhamento de Atividade e solicitações 
plataforma: 

 Contactos Regulares com Seniores sinalizados e promoção de respostas a 
solicitações. Contactos telefónicos, excecionalmente presenciais, sempre que 
justificados pelo estado de saúde psicológica do sénior; 

 Operacionalização de respostas, através da rede de técnicos da Junta e 
exteriores à Junta, sempre que oportuno; 

 Reuniões (via Zoom) e outros contactos telefónicos, com técnicos da SCML, em 
relação com o desenvolvimento do projeto. 

 Entrevistas telefónicas, realizadas a seniores, para integração, na qualidade de 
novos elementos, na comunidade RADAR 

 

No âmbito do Programa RADAR foram mantidos os contactos telefónicos, sendo 

efetivados, no período em análise cerca de 207 contactos telefónicos A duração dos 

contactos de caracter geral, em regra, tem uma duração não inferior a 10 minutos, 

variando de 15 minutos a 60 minutos nos acompanhamentos individuais efetuados com 

regularidade semanal. Face ao primeiro trimestre do ano, creio poder afirmar que se 

notou uma evolução positiva quanto ao humor vivenciado pelos entrevistados, alguns 

dos quais retomaram rotinas de saídas ao exterior bem como visitas familiares. 
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Foram realizadas novas Ações de Rua, com a participação da Freguesia do Lumiar e da 

SCML e três agentes da equipa de Proximidade da PSP com objetivo de contactar alguns 

dos “RADARES” Comunitários nos dias 26 de julho e 11 de agosto, tendo sido 

contactados 15 “radares” 

No conjunto de contactos feitos com entrevistados do Programa RADAR, identificaram-

se, e procurou-se solução, através dos parceiros do programa RADAR, dos recursos da 

própria Junta de Freguesia ou articulando com as Respostas Sociais da freguesia e/ou 

com outras entidades envolvidas, necessidades em parte semelhantes às identificadas 

através de solicitações extra comunidade RADAR, apresentadas à Junta de Freguesia e 

já referenciadas acima em Apoio Psicossocial. Designadamente: Apoio Psicológico (mais 

preponderante nas solicitações desta comunidade), operacionalizar acesso a consultas 

médicas e/ou tratamentos de enfermagem, apoio alimentar (fornecimento de refeições 

ou de cabaz alimentar), apoio ao nível da identificação de recursos na comunidade para 

fornecimento de serviços (sobretudo para higiene e limpeza da habitação, tratamento 

de roupas, e acessos a serviços culturais, tais como formação (informática, costura), 

Apoio Domiciliário, ao nível de Atividades de Vida Diária (higiene pessoal). 

Foi identificado um novo tipo de solicitação, relativo a eventual serviço de voluntariado 

no apoio a gestão doméstica (não apenas de organização do espaço doméstico como 

também ao nível do cumprimento de obrigações financeiras, lembrando os pagamentos 

(ao Estado, como IMI ou a quotas de condomínio, etc.). A este nível, e atendendo à 

necessidade de salvaguardar o respeito pelo sigilo e a privacidade dos agregados, não 

foram ainda encontradas soluções a este nível. Saliente-se a importância do trabalho 

multidisciplinar realizado em articulação com a equipa técnica da SCML bem como 

intervenção pontual de técnicos de outras entidades na partilha conjunta de soluções, 

salvaguardando uma intervenção continuada e coesa. 

 

Eventos e atividades realizados 

Atividades seniores 

 Monotorização telefónica de cerca de 250 seniores. E 350 via correio eletrónico 
com sugestão de atividades AÍ POR CASA; 
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 As demais atividades, presenciais, foram suspensas na sequência da adoção de 
medidas decorrentes da COVID-19  

 

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

 A Junta de Freguesia prestou apoio aos projetos BIP/ZIP 2020: 
o Lisboa +, resultante de parceria da ARAL, AVAAL, ART, Associação PER 11, 

Rotary  Clubee JFL 
o Centro Periférico, resultante de parceria da ARAL, Associação Per 11 e 

JFL 
 

 A Junta de Freguesia foi ainda parceira dos seguintes projetos BIP/ZIP para o 
próximo ano do ciclo, agora candidatos a financiamento da CML:   

InterAjuda+ 
Aventura Social, Associação (Promotora) 
Junta de Freguesia do Lumiar (parceira) 
Leões de Portugal - Associação de Solidariedade Sportinguista, IPSS 
(Parceira) 
Lulu e os Maiores, CRL (Parceira) 
Junta de Freguesia da Ajuda (Parceira) 
Junta de Freguesia de Alcântara (Parceira) 
Fundação LIGA (Parceira) 
APDP - Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (Parceira) 
Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Ajuda (Parceira) 
 
LXCRIA- Cuida, recupera, inova. 
Associação Espaço Mundo (Promotora) 
Junta de Freguesia do Lumiar (parceira) 
Sempre Ligados - Associação para o desenvolvimento de parcerias 
estratégicas de comunicação (Promotora) 
 
Programar o Futuro 
TreeTree2 (Promotora) 
Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra (Parceira) 
Junta de Freguesia do Lumiar (Parceira) 
 
Centro de Recursos Alta de Lisboa 
ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar (Promotora) 
Junta de Freguesia do Lumiar (Parceira) 
CLIP - Recursos e Desenvolvimento (Parceira) 
Rotary Lisboa Centennarium (Parceira) 
 
Rádio Plural 
ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar (Promotora) 
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Junta de Freguesia do Lumiar (Parceira) 
InterAjuda - Associação de Solidariedade, Cooperação e 
Desenvolvimento (Parceira) 
Rotary Lisboa Centennarium (Parceira) 

 

Programa Bairros Saudáveis 

No âmbito do Programa Bairros Saudáveis, programa público, criado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, as Juntas de Freguesia não assumem função de 
promotoras, mas podem ser parceiras nos projetos apresentados, tal como outras 
entidades públicas, desde que não obtenham financiamento deste programa. Neste 
contexto, foram aprovadas as seguintes parcerias formais:  

 1 projeto na zona da Quinta do Olival: Triutopia, Joana Teatro e JFL 
 1 projeto na zona da Alta de Lisboa: CLIP, Associação Espaço Mundo, ARAL, 

AVAAL, Associação PER 11, Parceria Local de Telheiras e JFL 
 

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. Com a chegada de novo fluxo de 
pessoas refugiadas, foi atualizado o quadro de necessidades em articulação com a 
gestão do centro. 

 

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, processo que ficou em suspenso no período do ato eleitoral e mudança de 
membros da vereação. A JFL tem cooperado com a CML na identificação de localização 
para o Centro de Saúde de Telheiras, aguardando-se resultado da avaliação.  

Quanto à nova Unidade de Saúde Familiar da Alta de Lisboa, a localização final é na Rua 
Victor Cunha Rego, tendo a primeira pedra sido lançada a 17 de fevereiro de 2020 pela 
Ministra da Saúde, pelo Presidente da CML e pelos Presidentes das duas Freguesias do 
Lumiar e Santa Clara, que serão servidas pela nova estrutura. A obra foi inaugurada no 
passado dia 25 de junho, com a presença da Ministra da Saúde e do Presidente da CML, 
encontrando-se já em funcionamento. Encerrará o Unidade de Cuidados de Saúde 
Primários das Charneca, passando a nova unidade a servir 30.400 utentes de ambas as 
Freguesias. Segundo informação prestada, a obra da nova unidade para servir o bairro 
de Telheiras tem arranque até final do ano civil. 
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Vacinação contra a COVID-19 
 
Em articulação com a ARS-Lisboa e Vale do Tejo, com a Câmara Municipal de Lisboa e 
com as Freguesias de Carnide e Santa Clara, a Junta de Freguesia tem vindo a dar apoio 
logístico e em termos de recursos humanos ao Centro de Vacinação instalado na 
Comunidade Hindu de Portugal, no Lumiar, com a afetação de pessoal e de meios.  
 
 
Monotorização da pandemia da COVID-19 

 A Junta de Freguesia tem assegurado a participação em reuniões semanais via 
Zoom para balanço de casos e identificação de necessidades sociais das pessoas 
em confinamento;  

 A articulação das respostas sociais ocorre entre o Centro de Saúde do Lumiar, 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e Junta de Freguesia do Lumiar, para as 
situações identificadas pela Equipa da Saúde Pública.  
 

SAI – Serviço de Apoio Integrado na área das Dependências 

Ficou concluída a articulação no quadro do grupo das dependências da Comissão Social 
de Freguesia a finalizado o documento do programa SAI – Serviço de Apoio Integrado, 
de resposta às necessidades de pessoas em situação de dependência, com vista a 
construção de solução com a CML para equipamento de saúde, com apoio psicológico, 
clínico, triagem, consumo vigiado, encaminhamento para solução de tratamento, 
reintegração. O mesmo foi aprovado pelo Grupo das Dependências a 11 de julho e 
depois pelo GCAL, a 19 de julho.  O documento foi submetido ao plenário da Comissão 
Social de Freguesia para início da sua discussão pública no dia 25 de setembro, bem 
como à Assembleia de Freguesia de setembro.  

 Prossegue o período de consulta pública e recolha de contributos escritos sobre 
o Documento do Serviço Apoio Integrado. A primeira sessão de discussão pública 
decorreu no dia 4 de dezembro, por videoconferência, com a presença do 
Diretor do SICAD, João Goulão, do DICAD da ARS-LVT (Joaquim Fonseca), da 
Associação Crescer (Américo Nave) e do Vereador Manuel Grilo, tendo usado da 
palavra cerca de 40 inscritos. Estava prevista a realização de novas sessões a 
partir de janeiro de 2020, direcionadas às comunidades educativos e a recolher 
contributos de outros territórios que já têm respostas similares em execução, 
mas a evolução da situação pandémica deixou-as suspensas;  
 

 Realizou-se nova reunião regular de trabalho com o Vereador Manuel Grilo de 
avaliação do arranque da atividade da unidade móvel de apoio existente noutras 
zonas da cidade, tendo sido reforçada a disponibilização de suportes 
documentais, tendo entretanto entrado em funcionamento a unidade fixa da 
Quinta do Loureiro;  
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 Por força do impacto da COVID-19, ficou adiada sine die a possibilidade de visita 
de estudo a realidade de respostas similares em Barcelona para representantes 
de todos os partidos com representação na Assembleia de Freguesia.  
 

 Ficou concluído o projeto, após recolha de elementos dos vários intervenientes 
para garantir a segurança das instalações e da envolvente e a existência de 
espaços adequados para todas as valências de saúde. Tendo dado entrada 
providência cautelar sobre a matéria que também previa suspensão da obra, foi 
a mesma suspensa aguardando decisão.  A decisão foi favorável ao município 
tendo a providência sido indeferida. Deu entrada, entretanto, segunda 
providência cautelar, mantendo-se a edificação suspensa;  
 

 Foram apresentadas duas petições contrária à localização do serviço na 
Assembleia Municipal, tendo já sido realizada a audição dos peticionários e 
aprovadas recomendações da Assembleia Municipal dirigidas às entidades 
públicas. 
 

 A discussão pública sobre regulamento, características e gestão do serviço 
prossegue, mantendo-se suspensa a edificação.  
 

 Na reunião de julho do Grupo de Trabalho das dependências foi apresentada a 
evolução mais recente dos números pela Associação Crescer, apontando para 
uma diminuição de consumidores por esta apoiados e que procedem a 
consumos intravenosos.  
 

 Na sequência de reunião realizada em setembro entre o Presidente da CML, o 
Presidente da JFL e representantes dos peticionários, o Presidente da CML deu 
nota de que, perante a referida evolução dos números, importará confirmar se 
evidencia uma alteração estrutural, devendo proceder-se por isso a nova 
avaliação a decorrer até 30 de junho de 2022, assegurando uma recolha 
abrangente de informação e a medição dos efeitos do desconfinamento em 
curso. A referida avaliação é indispensável para verificar se se mantém o 
pressuposto principal que esteve na base da decisão pela implementação desta 
resposta, que é a existência de consumos intravenosos. Neste contexto, foi 
consensual também a ideia da realização de uma revisão do projeto de 
arquitetura, de forma a assegurar a utilização imediata do edifício projetado 
para outro fim, caso a diminuição dos números do consumo intravenoso 
conduza à conclusão de que deixou de ser necessária a resposta de consumo 
vigiado.  

 



31 
 

CENTRO DE CONVÍVIO DO PAÇO DO LUMIAR (CCPL) 
 

Até à suspensão das suas atividades a 12 de março de 2020, 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.  

 

Após essa data, a coordenação tem vindo a acompanhar o quotidiano dos utentes por 
via remota, inteirando-se da sua situação pessoal e encaminhando para as respostas da 
Freguesia para pessoas em recolhimento (nomeadamente no que respeita a aquisição 
de bens alimentares, medicamentos e produtos de primeira necessidade).  

 

Adicionalmente, tem igualmente sido promovidas, em articulação com a estratégia 
desenvolvida no âmbito da política de envelhecimento ativo e de promoção da atividade 
cognitiva dos seniores.  

 

Com base nas orientações da parte da tutela sobre os critérios de reabertura de 
Centros de Dia e de Centros de Convívio, adaptados às circunstâncias decorrentes da 
atual evolução da pandemia, proceder-se-á a uma definição de uma estratégia de 
reinício de atividade presencial a partir do período a seguir ao verão.  
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HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Acompanhamento geral 

 Prosseguiu o acompanhamento 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. 
Neste contexto vai prosseguir a articulação com a intervenção em espaço 
público na Alta de Lisboa que começou em torno do Festival Muro 2019, e 
que permitiu o arranque da requalificação de várias zonas de estadia. 
Estando concluídos o parque de skates na Avenida David Mourão Ferreira, a 
CML ativou a delegação de competências para manutenção do espaço.  Vai 
monitorizar-se a reabilitação de parte da entrada norte da Rua Maria José da 
Guia junto do Centro de Dia do Centro Social da Musgueira, que a CML deu 
nota de retomar, sem ter concretizado data. 

 
 Tem prosseguido o acompanhamento da evolução dos processos de 

renegociação de renda, com articulação reforçada com a CML e SCML em 
caso mais críticos; 

 
 Continuaram a ser acompanhados os processos decorrentes de diversos 

atendimentos urgentes pela Técnica de apoio social e pelo Presidente no 
âmbito de processos habitacionais referente a ocupações irregulares de 
fogos camarários, tendo sido possível assegurar o acompanhamento dos 
casos em que os agregados careciam de informação, alocar solução 
habitacional residencial em articulação com a SCML e da ativação de toda a 
rede de apoios sociais;  

 
 A Junta de Freguesia está a acompanhar o processo de substituição da 

empresa responsável pela gestão do parque de estacionamento dos lotes da 
Gebalis na Rua Raúl Mesnier du Ponsard. A GEBALIS está alertada para a 
necessidade de conclusão do processo, e para articular contacto com os 
moradores. 

 
Projetos 
A Junta de Freguesia aderiu ainda como investidor institucional na candidatura do 
projeto de inovação social às Parcerias para o Impacto designado “O Nosso Chão - 
Lisboa” promovido pela Associação Rés do Chão, em parceria com a GEBALIS, que foi 
selecionado para financiamento, estando em curso a sua implementação desde outubro 
de 2020. 
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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. O processo passou 
por:  

• Janeiro e fevereiro de 2017: Reuniões preparatória entre a JFL e Gebalis, a JFL, 
Gebalis, CML e AMBCV, com a presença da Vereadora Paula Marques e a JFL, 
Gebalis e AMBCV, seguida de eeunião 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. 

• Verão de 2017: aprovação do início do processo em reunião da CML 

 
A Câmara Municipal de Lisboa apresentou, entretanto, à Junta de Freguesia do Lumiar 
para discussão o resultado do levantamento e recenseamento da população do bairro 
(em sessão a 16 de maio de 2018 com a presença da Associação de Moradores do Bairro 
da Cruz Vermelha), tendo sido iniciado o processo de fixação dos critérios do processo 
especial de realojamento, que progredirá para nova fase de concretização de opções 
dos residentes mal a obra esteja em fase de acabamentos.  

No segundo semestre de 2020 foram retomados os contactos com a população no 
Bairro, com a presença da Vereadora da Habitação, Paula Marques, e a GEBALIS, para 
passagem à fase seguinte do realojamento, tendo sido realizados atendimentos no 
Centro de Artes e Formação para este efeito e decorrendo as demais diligências 
previstas desde então. 

Os trabalhos principais de construção estão concluídos, faltando acertar correções de 
deficiências de obra e ligação aos sistemas de eletricidade, gás, água do conjunto. Nesse 
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sentido, e tendo em conta a evolução dos processos de realojamento, continuar a ter 
lugar as assinaturas de autos de validação da escolha de novo fogo por parte das 
primeiras famílias, prevendo-se o início dos realojamentos a partir de 15 de setembro. 

 

Contrato Local de 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. Foi formalizada a assinatura pela 
entidade gestora do primeiro programa, o Centro Social da Musgueira, na presença do 
Presidente da Câmara Municipal e do Ministro da Administração Interna.  

Na sequência de contactos com o Comandante da 3.ª Divisão do Comando 
Metropolitano de Lisboa, procurou fazer-se o ponto de situação da execução do CLS, 
com vista à sua dinamização.  

A Freguesia concluiu o procedimento de reforço de uma viatura para a 41.ª Esquadra 
da PSP, em fase final de aquisição para caracterização e está em curso idêntica solução 
para a 19.ª Esquadra de Telheiras. 
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UTIL - Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

 

Coordenação e organização 

A UTIL – Universidade da Terceira Idade do Lumiar tem por missão a dinamização, 

programação e organização com caráter regular de atividades de aprendizagem e ensino 

informal, culturais, recreativas, desportivas e de convívio, para e com a população 

sénior, apesar do ano letivo 2020/21 ter terminado a 25 de junho, continuamos a apoiar 

os nossos alunos permitindo dar uma continuidade às relações interpessoais e sociais 

através de telefone e email durante os meses de julho e agosto, assim como respostas 

a todos os pedidos solicitados. 

 

Gestão  

Com o objetivo de começar a preparar o ano letivo 2021/22 foi elaborado um 

questionário dirigido aos professores para saber qual a disponibilidade dos mesmos em 

continuar a colaborar com a UTIL e em que moldes. 

Só dois professores manifestaram o interesse em manter exclusivamente online, (um 

por questões profissionais e outro pela distância) à exceção das aulas práticas que todos 

pretendem que seja presencial, para os restantes é indiferente, apesar da grande 

maioria preferir o regime presencial. 

A organização do ano letivo 2021/22 só está a ser tratada neste momento (elaboração 

das fichas de inscrição, horário e condições de funcionamento) assim como a 

planificação do espaço físico de modo a cumprir as normas de segurança. 

Temos ainda mantido contacto com a RUTIS para seguir as linhas orientadoras para a 

abertura do próximo ano letivo.  

 

Instalações  

Com vista à preparação do espaço físico da UTIL para dar cumprimento às normas 

impostas pelas entidades competentes foram feitas algumas alterações, 

nomeadamente:  
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 Nas salas de aula foram retiradas todas as cadeiras de tecido das salas de aula, 

colocadas 12/13 cadeiras de plástico com o devido distanciamento entre elas, a 

utilização das mesmas será de forma alternada de modo a permitir o arejamento 

e higienização; 

 Na sala de convívio as mesas foram reposicionadas e reduzidos os lugares 

sentados. 

 

Atividade Extracurricular 

No que diz respeito às atividades extracurriculares, tem sido feita pesquisas sobre 

temas/visitas a abordar no próximo ano letivo e mantido alguns contactos para a 

realização de diversas atividades nomeadamente Encontros com escritores e Palestras. 

  

Jornal Digital da UTIL - Publicação mensal destinada à nossa comunidade e público em 

geral com alguns temas abordados nas diversas disciplinas, escrito pelos professores e 

alguns textos/reflexões escritos por alunos: 

 

julho Edição nº 22:  

https://issuu.com/univ.terceiraidadelumiar/docs/jd_julho_2021 

agosto Edição nº 23: 

https://issuu.com/univ.terceiraidadelumiar/docs/jd_agosto_2021 

setembro: Edição nº24:  

https://issuu.com/univ.terceiraidadelumiar/docs/jd_setembro_2021 

 

Foi elaborada uma separata do Jornal de Julho com a atividade “Leituras: Encontros com 

as Palavras” e “Escrever a torto e a direito”, com o objetivo de promover a Leitura e 

divulgar a atividade: 

https://issuu.com/univ.terceiraidadelumiar/docs/separata_leituras 

 

Manutenção da página do Facebook da UTIL/ Instagram 

https://www.facebook.com/utilumiar 
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UTIL INCLUSIVA 

De forma a manter a Universidade acessível para todos, neste momento estão a ser 

desenhadas estratégias no sentido de termos uma política mais inclusiva. Através da 

Atividade “Leituras: Encontros com as palavras” foi feito um contacto aos participantes 

a propor que quem estivesse disponível poderia através do zoom ou do telefone ler um 

capítulo do livro em leitura, de forma a colmatar limitações visuais de alunos, 

assegurando a participação nesta atividade. As ferramentas digitais também estão a ser 

adaptadas com esta finalidade.  
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LIMPEZA E HIGIENE URBANA 

Enquadramento, linhas gerais de ação e balanço do período 

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. Após os investimentos feitos nos anos 
anteriores, consolidámos, neste primeiro trimestre de 2018, o planeamento dos 
trabalhos, definindo, prévia e claramente, as prioridades do serviço concretizando uma 
atividade mais eficiente, que se tem traduzido no aumento de notas de reconhecimento 
da parte dos requerentes de intervenção, bem como uma maior celeridade de resposta. 

 

A realidade tem sido particularmente pressionada pelas dificuldades decorrentes de 
problemas na recolha de lixo e de monos pela CML. Tem se mantido a necessidade 
pontual de intervenção corretiva ou preventiva dos serviços da Higiene Urbana da 
Freguesia nesta área, por razões de saúde pública e para evitar impactos na salubridade 
dos arruamentos, contando com a colaboração da CML no fornecimento de meios de 
apoio e viaturas para operações de maior vulto, bem como maior e imediata 
coordenação na notificação de circuitos incompletos de recolha.   

 

O contrato interadministrativos tem permitido assegurar a intervenção de apoio à CML 
na remoção de resíduos de grande dimensão (“monos”), com reforço de publicitação 
junto da população que se trata de serviço de recolha específico e gratuitos do 
município, bem como a remoção de resíduos no exterior de contentores mesmo quando 
estes não estão lotados, vertendo para o espaço público o problema 

 

Desencadeou-se com intensidade a execução de um dos princípios chave da atuação no 
último trimestre, através das medidas de prevenção, que focou a sua intervenção, em 
grande medida, na dimensão sazonal de limpeza e desentupimento de sarjetas para o 
período de inverno, por forma a evitar riscos de cheias em dias de maior intensidade de 
chuva nos locais críticos, previamente identificados, de forma a manter os resultados 
positivos na quase inexistência de entupimentos nos momentos de maior pluviosidade, 
o que se assinalou com sucesso nos períodos de alerta emitido pela proteção civil. 
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No que respeita ao controlo da manutenção foi acentuadamente reforçada a 
monitorização para acorrer a situação de maior urgência e dificuldade sentida neste 
período e para manter a qualidade do serviço que se vinha refletido numa visível e 
gradual melhoria do estado da higiene urbana nos espaços públicos nos meses anterior.  

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, e que conta com 
reforço de responsável pela assessoria ao pelouro da Higiene Urbana, com especial 
enfoque na ligação à fiscalização e à certificação de qualidade.  

 

Prosseguiu o esforço de integração das zonas deficitárias 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. Continua em curso a 
melhoria do modelo de passagens na Alta de Lisboa e Bairro da Cruz Vermelha, por um 
lado. No período em curso, foi possível manter o nível de intervenção que vinha 
melhorando no período anterior, com diminuição de impacto no eixo do Paço do Lumiar 
onde as obras libertam acesso de meios. No entanto, as intermitências causadas pelo 
impacto da pandemia na gestão de recursos humanos revelaram de novo dificuldades 
em zonas envolventes da Calçada de Carriche, onde alguns arruamentos persistem 
como problemáticos (em particular Rua Comandante Fontoura da Costa, como já 
referido em junho) e em Telheiras, na zona do Parque dos Príncipes e Alto da Faia. O 
reforço de intervenções nestes locais tem sido constante, mas ainda deixando bolsas 
problemáticas.  

A zona envolvente ao Estádio do Sporting Clube de Portugal reduziu a pressão sobre o 
trabalho da higiene urbana devido à ausência de público dos estádios devido à 
pandemia, e o novo terminal do Campo Grande tem sido objeto de intervenção com 
maior facilidade, afastado que agora se encontra da zona em obra. 

 

Política de deservagem e aplicação de herbicida 

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. A eficácia do novo produto é menor do 
que esperado, apesar de melhorias na capacidade de resposta em pontos críticos, 
subsistindo grande dependência de operações de deservagem.  
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Tendo em conta o impacto nos recursos humanos do posto de limpeza, afetos em 
grande quantidade a estas tarefas, e em especial a enorme dificuldade em assegurar a 
celeridade nas tarefas de deservagem no período de maior impacto da pandemia da 
COVID-19 nos recursos humanos afetos ao posto (devido a ausência de pessoal inserido 
em grupos de risco, existência de pessoal em assistência a menores e necessidade de 
isolamento profilático das equipas que estiveram em contacto com trabalhador com 
teste positivo, na sequência das recomendações da medicina no trabalho, levando a que 
em determinados período apenas estivessem ao serviço cerca de 40% do pessoal, com 
acréscimo de tarefas devido à desinfeção do espaço público), optou-se pela aquisição 
de serviços de deservagem a um prestador externo, que tem estado no terreno em 
articulação com as intervenções do posto de limpeza, regularizando pontos críticos de 
forma a assegurar a entrada em manutenção num quadro de maior regularidade. Será 
adquirida nova prestação a partir de julho.  

 

 

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. Foi já obtida nova renovação da certificação de qualidade para 
2019, tendo a auditoria de renovação relativa ao ano de 2020 sido já realizada por força 
das mediadas decorrentes da COVID-19, mantendo-se a certificação. Em 2021, teve 
lugar com sucesso a auditoria de acompanhamento. 

Tem prosseguido a melhoria da uniformização das comunicações de registo e resposta 
a reclamações e pedidos dos residentes, bem como a harmonização de respostas e 
controlo do tempo de resposta pelo posto de limpeza. Tem crescido o recurso à 
aplicação da CML para ocorrências no espaço público – Na Minha Rua Lx - , que já é fonte 
direta de alimentação do posto como ferramenta utilizada pelos serviços da JFL. 

 

Viaturas e equipamentos 

Foi transferido para a esfera da Freguesia do Lumiar o autotanque que estava em 
partilha com outras Freguesias, disponibilizando mais tempo para utilização nas 
operações de lavagem de ruas e passeios.  
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Tendo sido solicitada autorização para compromisso plurianual com vista a entrada em 
serviço de duas novas varredoras mecânicas de capacidade intermédia, já estão 
concretizados os alugueres das duas varredoras, que estão ambas ao serviço. 

Estão em uso desde julho vários aspiradores urbanos de modelo Gluton, para aceleração 
das operações de varredura em espaço público, já em uso pelo pessoal. Continua a 
prever-se ainda a necessidade de reforço de carrinhas de caixa aberta e de unidade 
elétrica de pequena dimensão para exercício das funções delegadas pela CML no quadro 
do contrato de delegação de competências e interadministrativo, estando a sua 
aquisição ou locação operacional a ser avaliadas no quadro das plataformas de compras 
públicas existentes.  

Aproveitando a linha de apoio disponível para o efeito junto da CML, foram adquiridas 
duas bicicletas de carga elétricas para trabalho de papeleiras, que entraram em 
operação no final de junho 

 

INSTALAÇÕES 

 

Instalações do Centro do Lumiar 

Com vista a oferecer uma solução mais eficiente para o estacionamento de todas as 
viaturas, está já em curso a adaptação de parcela do balneário público para funções do 
posto de limpeza. A localização das operações de armazenamento de caixotes, antes de 
ida a vazadouro, foi também alterada para evitar a sua exposição junto de zonas 
residenciais, indo ao encontro dos pedidos dos moradores. Está em curso a análise do 
quadro elétrico do Posto para garantir a eficiência energética deste, garantindo a 
eficiente distribuição de energia elétrica e garantia das necessidades dos trabalhadores. 
Está em preparação a compra de novos cacifos, para todos os funcionários, como forma 
de garantir melhores condições de trabalho e bem-estar e acautelar a entrada de 
reforço de meios humanos, a colocar nos espaços provisórios entretanto cedidos (e de 
que se dá nota infra). 

Foi concluída a substituição integral de cacifos do posto, melhorando condições dos 
trabalhadores.  

 

Novas instalações – POSTO DE TELHEIRAS 

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 
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escritórios, cantina/copa/zona de refeições e estacionamento de viaturas. O projeto 
está em análise pelos serviços da JFL e da CML para elaboração de versão final e previa-
se o lançamento de procedimento pelo município no primeiro semestre de 2018, para 
uma obra com um prazo previsto de execução de 9 meses. Foi aberto procedimento 
concursal para a sua construção e a obra já está a decorrer 

 

Novas instalações – POSTO DO ALTO DO LUMIAR 

Foi igualmente desencadeado o processo de preparação de um projeto para posto 
avançado de operações no território do Alto do Lumiar, a avaliar com a CML no quadro 
do contrato inominado para o território, em local dotado de centralidade e capacidade 
de cobertura. Uma hipótese de trabalho imediata está já a ser objeto de preparação e 
consiste no aproveitamento de garagens não utilizadas em edifícios municipais. Foi 
posteriormente avaliada a planta e está em curso a coordenação com a CML para a sua 
ativação e adaptação no âmbito das contrapartidas para o território da Alta de Lisboa.  

 

Instalações provisórias 

De forma a colmatar a lacuna em termos de instalações até conclusão das duas obras 
referidas nos pontos anteriores, o município cedeu em novembro à Freguesia 
provisoriamente o antigo stand da Melvar na Avenida Padre Cruz, desocupado por saída 
do arrendatário, e que servirá de base para as atividades de higiene urbana nos 
próximos meses, até mudança para os novos espaços. Desta forma alarga-se a 
capacidade de resposta e de recrutamento de pessoal para colmatar carências e saídas 
por aposentação. Levantamento para arranque de obra ficou concluído em maio e será 
faseado para aumento desde já da capacidade de balneários que habilite entrada de 
pessoal, importando fechar projeto de infraestruturas por parte da CML.  

 

Dados estatísticos 

Os dados das intervenções encontram-se em anexo (ANEXO V) à presente informação 
escrita, identificando valores por semana e mês, bem como o tratamento estatístico 
global. 
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Plano Integrado para Limpeza e Higiene Urbana 

Atentas as dificuldades existentes no período, mantêm a pertinência quer os 
diagnósticos, quer o plano de ação inicialmente traçado e em desenvolvimento e que 
sucintamente se descrevem: 

 

Medidas em curso:  

1) Certificação de qualidade da Higiene Urbana teve lugar em 2015, e renovação 
em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, reorganizando cantões no território, e 
diminuindo tempo de resposta e melhorando identificação de zonas críticas;   

2) Tem havido reforço de pessoal que, no entanto, tem acabado por apenas 
permitir responder a aposentações e saídas de algum pessoal. Prevê-se novo 
recrutamento para colmatar saídas por aposentação;   

3) Foi criado circuito autónomo para recolha de papeleiras, através de carrinha e 
velocípedes elétricos só para esse serviço, com vista a evitar acumulação de 
serviço;  

4) Entrada em funcionamento de duas novas varredoras.  

5) JFL tem assegurado a recolha de monos e apoiado a CML na limpeza da 
envolvente das ilhas e dos contentores exteriores, para evitar acumulação 
nesses locais, no quadro do contrato de delegação de competências e de 
contrato interadministrativo já em operação.  

 

Medidas em preparação com a CML:  

1) Reforço de bases de trabalho com novo posto central em Telheiras e posto 
avançado no Alto do Lumiar (ver supra), de meio mecânicos (varredora, 
aspiradores, novo motocão) e de pessoal, através de mobilidade e de processo 
de recrutamento (será lançado procedimento ainda em 2021);  

2) Colocação de papeleiras de maior dimensão em pontos críticos, entretanto 
solicitada e articulada com a CML. 

3) Enterramento de contentores da recolha do lixo e aguarda-se arranque para a 
Travessa do Alqueidão e envolvente do Mercado, a partir do início do próximo 
trimestre.  

4) Colocação de rede de dispensadores de sacos para dejetos caninos; 
5) Reposição em funcionamento das casas do lixo na Alta de Lisboa (adiada, e em 

avaliação com a CML); 
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6) Campanhas de sensibilização a lançar com o GCAL (já em preparação com ARAL 
e SGAL) e com Parceria Local de Telheiras, associadas a envolvimento 
voluntário de monitorização do Programa Lumiar é Lindo. 

7) Avanço do programa de Pombal Contracetivo, na zona da Quinta das Conchas 

 

Programa de Voluntariado “Lisboa é Linda” 

No âmbito da Capital Europeia do Voluntariado Lisboa de 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. O programa 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;  

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;  

3) Intervenção concertada local no território, com acompanhamento pelo posto de 
limpeza, para sensibilização e recuperação do espaço público. 
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ESPAÇOS VERDES 

Identificação das áreas  

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. 
 

Acresce a manutenção dos espaços verdes da Praça em Cada Bairro, Quinta de Alvalade, 
entre outros) através de contrato de delegação de competências, com identificação de 
necessidades nos novos espaços. A CML pretende transferir gestão das novas zonas 
verdes do skate park por via de delegação de competências, estando a mesma em 
definição. 
 
 
 
Gestão corrente de espaços verdes 

 
• Acompanhamento da execução do contrato para a manutenção dos cerca de 

300.000 m2 de área verde da Freguesia, a saber: 
 

o 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; 
 

o Fiscalização 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; 
 

o Beneficiação de diversos jardins, com a plantação de flores de época e 
outras espécies em alguns jardins da freguesia; 
 

o Articulação com a CML na manutenção de todos elementos de água 
existentes na freguesia; 
 

o Reabertura do lago do parque Europa, através de Contrato de 
Delegação de Competências; 
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o Continuação das obras de restauro dos elementos de água da Alameda 
Roentgen, em Telheiras com a reabilitação e reposição de revestimentos 
e acessórios da cascata, dos tanques dos lagos, dos canais, casa das 
máquinas e de alguns pavimentos. 
 

o Continuação de colocação de placas dissuasoras em jardins e praças com 
indicação de coimas nos locais onde foram vandalizadas ou furtadas. 

 

o Início do arranjo de canteiros danificados em zonas do centro de 
Telheiras. 

 
 

Gestão de arvoredo 
 

Intervenções no arvoredo inserido nos Espaços Verdes 
 

● Corte de ramos e pernadas secas em árvores inseridas nos espaços verdes; 

 

● Monitorização de arvoredo em espaços verdes da nossa responsabilidade e 

identificação de arvoredo em caldeira em possível risco de queda, com 

solicitação de avaliação fitossanitária das mesmas à Câmara Municipal de Lisboa; 

 

● Remoção de cepos de árvores abatidas em espaços verdes e caldeiras em 

coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa. 

 

● Monda de caldeiras de todo o arvoredo de arruamento 

 

● Manutenção de intervenção em arvoredo em vários arruamentos, com o 

levantamento e aclaramento de copas e remoção de ramos secos, cujos ramos 

se encontram secos ou a condicionar a utilização do espaço público.  
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ESPAÇO PÚBLICO 

 

Acompanhamento de intervenções da responsabilidade da CML 

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

 Intervenção conjunta das concessionárias de comunicações, eletricidade, água e 
gás para assegurar o enterramento de todas as infraestruturas (concluído); 

 Articulação da intervenção com a necessidade de substituição de coletores na 
Estrada do Paço, em particular junto dos Museus Nacionais (concluída, após 
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 (obras parcialmente realizadas na Rua Isaac Rabin e em lote 
do Colégio Manuel Bernardes, estas a expensas destes, para acomodar 
estacionamento, prossegue na 2.ª fase da intervenção). 

 Inclusão das sugestões dos residentes decorrentes da discussão pública, 
nomeadamente a não utilização de pavimento em cubo de granito nalgumas das 
extensões da via (acolhida);  

 Garantia de acesso ao Largo de São João Batista e Azinhaga das Lajes (a 
necessidade de rever os circuitos viários posteriormente (em análise com CML 
através da UIT quanto à Azinhaga das Lajes, mas ainda sem projeto). 

 Realizou-se reunião para articular essa opção com a reabilitação do Largo Júlio 
de Castilho, com vista a execução no quadro dos CDCs e aguarda-se parecer da 
DGPC sobre o projeto, para lançamento de intervenção  

 

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.  

 Foi lançada a empreitada de requalificação do Largo do Paço, incluindo a 
Azinhaga do Poço de Baixo e Rua Isaac Rabin (concluídas já neste âmbito 
demolições de estruturas que darão espaço a maior conforto e segurança na via)  
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Azinhaga da Torre do Fato 

Ficaram concluídas as obras de requalificação na Azinhaga Torre do Fato, com a melhoria 
do pavimento rodoviário, assim como a criação de passeios pedonais e atravessamentos 
pedonais em segurança. 
 

Azinhaga da Fonte Velha 

Prosseguiu a requalificação da Azinhaga da Fonte Velha, no quadro das intervenções 
complementares à obra da Estrada do Paço e com vista a recuperar as Azinhagas 
tradicionais e assegurar segurança na ciclovia existente.  

 

Avenida Padre Cruz, Rua Prof. Vieira de Almeida 

Prosseguiu a intervenção de repavimentação da Avenida Padre Cruz, prosseguindo para 
Norte e ligando à intervenção prevista para a Rua Prof. Vieira de Almeida. Pavimentação 
da Rua Prof. Vieira de Almeida e a pavimentação da Avenida Padre Cruz em agosto. 
 

Azinhaga da Cidade 

Prosseguem os trabalhos de requalificação do espaço público na Azinhaga da Cidade, 
nas freguesias do Lumiar e Santa Clara.  A intervenção, que abrange a Rua Prof. Manuel 
Valadares, Rua 10 e Rua Prof. João Cândido de Oliveira, prevê ainda a ligação de 2 
ciclovias, junto ao parque de estacionamento da Ameixoeira, reconversão da Rua Prof. 
Manuel Valadares e a construção de uma infraestrutura municipal. Foi realizada reunião 
com residentes para acautelar aspetos problemáticos de circulação e relativos ao 
parque da EMEL, na sequência da qual se reuniu com equipa de projeto e com Vereador 
Miguel Gaspar.  

Estão de momento em avaliação pedidos relativos ao projetado, bem como à 
programação de uso alternativo uma vez edificado alternativa para rebocados. Da 
parte da CML foi comunicado que a mudança do parque de rebocados se pode 
concretizar para o terreno contíguo ao cemitério, libertando o espaço para outros 
equipamentos, uma vez feita a infraestruturação necessária e as alterações de 
circulação associadas à Azinhaga das Lajes. 
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Expansão da Rede Ciclável de Lisboa 

Estão em fase de desenvolvimento, os projetos para criação de percursos cicláveis 
entre a ponte da Calçada de Carriche e Odivelas, ao longo da Calçada de Carriche, e 
entre a Estrada do Desvio (a este troço) e o Lumiar (Rua Alexandre Ferreira), bem como 
para reforço de ligações na Alta de Lisboa. 

Foi iniciado o troço de conclusão a implementação da ciclovia da Alameda das Linhas 
de Torres, junto ao Campo Grande.  

 

Repavimentação da 2.ª Circular 

Prosseguiu a obra de repavimentação da 2.ª Circular pela CML que afetará em parte os 
acessos à Freguesia, de forma intermitente (mas sempre em período noturno) 

 

REDE VIÁRIA 

● Na Estrada de Telheiras Prosseguem contactos com a UIT Norte, as duas escolas e 
os residentes para implementar medidas de monitorização 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. Com os moradores 
encontrou-se uma solução para proteção da zona de estacionamento privativa que 
garanta acesso pleno à zona pública. 

 
 Conclusão de requalificação de atravessamento na Rua Prof. Abel Salazar, no Alto 

da Faia, com elevação das passadeiras o cruzamento junto da Escola; 
 

 Início da intervenção de melhoria de acessibilidades na Rua Fernando Lopes 
Graça, em execução de CDC; 

 
 Foi diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a reparação do 

betuminoso em várias artérias da Freguesia, designadamente: 
o Praceta José Conde; 
o Praceta Eduardo Cortesão; 
o Rua Agostinho Neto; 
o Rua Prof. Henrique Vilhena; 

 
 

 Foi diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a colocação de 
grelhas e sumidouros em falta ou danificadas, tampas de esgoto desniveladas ou 
danificadas, ou ainda arranjos profundos provenientes de dados em coletores nos 
seguintes locais: 
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o Rua José da Costa Pedreira 
o Rua José Pinto Correia 
o Rua Tomás del Negro 
o Rua do Lumiar 

 
 

 
SINALIZAÇÃO  

 Foi diligenciado junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa a colocação de 
nova sinalização nos seguintes locais: 

o Avenida Maria Helena Vieira da Silva 
o Azinhaga da Torre do Fato; 
o Azinhaga da Cidade. 
 

 Teve lugar a fixação e substituição de sinalização vertical caída ou danificada em 
várias artérias da freguesia. 

 
 
 

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO 

Parques infantis/espaços fitness/parques caninos 

 Adjudicado o procedimento para as intervenções em 23 equipamentos de espaço 
e recreio existentes no Espaço Público, decorrendo de momento intervenções em 
Telheiras e estando em preparação lote do Parque Europa:  
 

Mário Albuquerque 52 600,00 € 
Rúben Cunha 14 300,00 € 
Alto da Faia 23 000,00 € 
Rainha Santa 2 300,00 € 
Mark Athias 38 300,00 € 
Salgueiro Maia 33 600,00 € 
Francisco Gentil  33 600,00 € 
Henrique Martins Gomes 39 600,00 € 
André de Gouveia 20 600,00 € 
Parque Europa 42 300,00 € 
Adriana de Vecchi I 11 100,00 € 
Adriana de Vecchi I 19 100,00 € 
Alfredo de Sousa 7 600,00 € 
Mahatma Gandhi I 2 600,00 € 
Mahatma Gandhi I 4 600,00 € 
Alameda da Música I 36 600,00 € 
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Alameda da Música II 21 100,00 € 
Quinta dos Alcoutins 800,00 € 
Novo Parque Quinta de Alvalade 35 000,00 € 
TOTAL 402 100,00 € 

 

● Está em processo de conclusão a definição de intervenções em equipamentos de 
fitness existentes no território, com a implementação de mais dois locais em 
avaliação; 
 

● Concluídos os trabalhos da sobre-elevação de passadeiras, no âmbito do 
Programa Bairro 100% seguro na Rua Abel Salazar; 
 

● Em execução de trabalhos de medidas de acalmia de trânsito – sobre-elevação 
de passagens de peões na Rua Fernando Lopes Graça e Azinhaga dos Ulmeiros, 
no valor de € € 131.593,96 (cento e trinta e um mil quinhentos e noventa e três 
euros e noventa e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
 

● Executados trabalhos de medidas de acalmia de trânsito na Rua Professor Veiga 
Ferreira, no valor de € 5.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
 

● Executada reparação do pavimento em lajetas no Largo Dr. João Príncipe de 
Cândia, pelo montante de € 1.263,26, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
 

● Executada reparação do pavimento junto à entrada n.º 9 da Rua Silva Tavares, 
pelo montante de € 6.934,52, com IVA incluído à taxa legal em vigor, em 
complemento com o já efetuado; 
 

● Executada a reparação do pavimento em calçada na Rua Francisco Stromp, entre 
o Centro Comercial Stromp e o n.º 24 Rua Cipriano Dourado, pelo montante de € 
10.530,57, com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
● Reparação de pavimento que se encontra abatido na entrada do prédio n.º 5 na 

Rua Belo Marques, no valor de € 3.577,50; 
 

● Reparação do pavimento em lajeta na Calçada de Carriche, que se encontra 
abatido, no valor de € 11.955,00; 
 

● Reparação de muretes e substituição das lajetas nas Ruas Professor Arsénio 
Cordeiro, Rua Professor Mário Chicó, Rua Professor Dias Amado, Rua Professor 
Henrique Vilhena, Praceta José António Saraiva e Rua Professor João Barreira, 
no valor de € 21.490,00; 
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● Calcetamento de espaço que se encontra em baldio na Rua Manuel da Silva, no 
valor de € 1.144,80. 

 
Mobiliário urbano 
 
 Aquisição de mobiliário urbano para substituição do existente no Espaço 

Público/Jardins da freguesia, por consulta prévia, no valor de € 29.699,00; 
 

 Substituição de corrimãos que se encontram danificados na Avenida Padre Cruz, 
no valor de € 1.107,00. 

 
Passeios/lancis/pilaretes/corrimãos/sinalização 
 

● Reparação de calçada, lancis, corrimãos, pilaretes e sinalização vertical, no quadro 
da manutenção do espaço público, em vários locais, nomeadamente: 

● Alameda da Música 
● Alameda das Linhas de Torres 
● Avenida Rainha Dona Amélia 
● Azinhaga das Galhardas 
● Estrada da Torre; 
● Rua Isac Rabin; 
● Rua Arnaldo Ferreira; 
● Rua Belo Marques; 
● Rua Prof Mark Athias; 
● Rua Pedro Queirós Veloso; 
● Rua Teófilo Carvalho dos Santos; 
● Largo Luís Chaves; 
● Rua Actor António Silva; 
● Rua Armindo Monteiro; 
● Rua Herminio Monteiro; 
● Rua José Travassos; 
● Rua Prof João Barreira; 
● Rua Prof. Manuel Cavaleiro; 
● Rua Shegundo Galarza; 
● Rua Cipriano Dourado; 
● Rua Luis Pastor de Macedo; 
● Rua Prof Luis da Cunha Gonçalves; 
● Rua Prof Salazar de Sousa. 

 
Toponímia 

 Colocação da placa do arruamento Rua Irisalva Moita.  



53 
 

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO 

 

Envolvente da Escola Básica de São Vicente de Telheiras 

Conforme referido supra, a Junta executou uma parcela da intervenção na envolvente 
da Escola Básica de São Vicente, na parte relativa ao acesso ao arruamento, nivelamento 
de passeios e medidas de redução de velocidade, numa empreitada no valor de 
40.129,73 (quarenta mil cento e vinte e nove euros e setenta e três cêntimos). A obra 
ficou concluída em julho. A obra de fundo a cargo da CML está em período de garantia 
e acompanhamento de algumas questões de infiltrações em garagens envolventes, bem 
como pequenos danos em zonas verdes. Projeta-se intervir na Fernando Namora para 
regular alguns lugares para estacionamento 

 

ACESSIBILIDADES 

O projeto para acessibilidades na Av. Rainha D. Amélia foi remetido para revisão do 
impacto da solução na circulação rodoviária, devido a solução de criação de duas 
guardas no eixo central da via, tendo sido alcançada uma solução de compromisso. A 
execução de intervenções será assumida pela CML e espera-se que possa ser 
apresentada ao público no início de setembro. Foi ponderada a sua inclusão em 
empreitada de repavimentação da Avenida Padre Cruz, mas optou-se pela manutenção 
como intervenção autónoma, com pequenos aditamentos em sede de estrutura verde. 
Avalia-se de momento possibilidade de realização parcial da obra mais premente 
junto da ADFA, para que possa ser lançada no último trimestre do ano de 2021. 
 
 
ESTUDOS E PROJETOS  
Em articulação coma CML através da UIT e para articulação das intervenções em projeto 
para espaço público foi reformatado o quadro de planificação e elaboração de projetos 
nos seguintes termos:  

 
o Avaliação do projeto preliminar da UIT para a Rua Prof. Francisco Lucas Pires, 

Francisco Gentil e Estrada de Telheiras, com vista ao seu faseamento para 
dar já resposta a problemas de tomada e largada na envolvente das duas 
escolas e ao congestionamento na Estrada de Telheiras;  
 

o Definição da possibilidade de 2.ª fase de intervenção para a Rua Leopoldo 
de Almeida, com a abertura do portão novo da Quinta das Conchas;  
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o A UIT em articulação com EMEL está a finalizar estudo de viabilidade de 
projeto de implantação de estacionamento organizado na Travessa do 
Canavial, pendente da prévia intervenção da CML para enterramento de 
contentores.  

 

Campo da Malha 

Foi já objeto de lançamento o projeto de campo da malha, tendo o fim do mandato 
anterior determinado a respetiva caducidade e necessidade de prorrogação do 
respetivo contrato de delegação de competências. Está em curso o acautelar da 
desmontagem das hortas irregulares que se estabeleceram no local para libertação do 
espaço. A execução será enquadrada na renovação dos Contratos de Delegação de 
Competências para o mandato em curso. Não houve desenvolvimentos no período em 
análise. 

 
 
ESTACIONAMENTO 
Concluía a discussão pública do zonamento da Freguesia do Lumiar, e aprovado o 
respetivo zonamento, estão neste momento implementadas zonas de estacionamento 
e paragem limitada em Telheiras, no Lumiar, na Quinta do Lambert e no Parque Europa. 
A pedido dos moradores, está em avaliação com a EMEL a introdução de uma bolsa de 
residentes na Rua Vítor Damas, bem como o alargamento a alguns arruamentos a norte 
da zona tarifada em Telheiras, que são pressionados por estacionamento exterior (Ruas 
Queiroz Veloso, Damião Peres, Prado Coelho, Castro Mendes e envolventes). Está em 
ativação a zona sul do Alto da Faia, para resolução dos problemas referidos, estando 
a realizar-se levantamento de melhorias nas marcações residentes e com a EMEL, em 
particular nas Ruas Queiroz Veloso e Bento de Jesus Caraça. Foram mantidas reuniões 
com os residentes e definidas novas zonas reservadas e moradores.  

 

Ademais, articulou-se com a EMEL uma solução de expansão do parque do Mercado do 
Lumiar, bem como a construção de lugares adicionais junto da Calçada de Carriche, para 
aliviar a pressão sobre aquela zona residencial. Foi aprovada alteração pontual ao 
zonamento do Lumiar, que melhora a contiguidade de zonas no Lumiar centro, 
aumentando o leque de escolha de segunda zona aos moradores. 
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PLANEAMENTO URBANO 

• Depois do pedido de reavaliação da Proposta de projeto municipal de Acalmia de 
Tráfego “Zona 30 – Bairro de Telheiras”, foi remetida nova versão pelo responsável 
municipal pelo projeto. A versão definitiva carece ainda de articulação com a equipa 
de mobilidade ciclável para enquadramento das respetivas novas pistas com projeto 
para a Avenida das Nações Unidas, em preparação. A intervenção deverá vir a ser 
enquadrada no âmbito dos contratos de delegação de competências a celebrar com 
o Município, estando prevista reunião com a UIT para sua concretização. No quadro 
do programa Escola 100% segura está a equacionar-se o faseamento para 
intervenção inicial junto da Escola EB 2,3 de Telheiras na Rua Prof. Mário Chicó, 
aguardando-se resposta da CML; 
 

• 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. Realizou-se na Junta de Freguesia de Santa Clara plenário das várias 
AUGIs da zona norte, tendo sido manifestado pelo Vereador Manuel Salgado a 
possibilidade de revistação de algumas soluções, questão que foi, entretanto, 
abordada junto da responsável pela área na CML. 

 
• Lote K0 de Telheiras e projeto de futura Igreja: Na sequência de sessão de discussão 

pública em março de 2018 em torno do projeto apresentado pela Paróquia de 
Telheiras para a construção de nova Igreja, que motivou a apresentação de petição 
à CML, AML e Patriarcado por residentes de Telheiras que pretendem conservar o 
espaço como zona verde, a CML manifestou a sua abertura para ensaiar uma 
permuta de terreno que compatibilize os vários fins para o local, estando a decorrer 
contactos de momento entre as partes, após identificação de possibilidades dentre 
os terrenos municipais existentes em Telheiras.  
A CML reuniu com a Paróquia e foi encontrada alternativa no bairro em lote 
municipal e que comporta as necessidades de todas as partes, estimando-se ter sido 
encontrada uma solução para superar o problema, com a cedência de lote para 
construção de centro paroquial junto da Igreja de Nossa Senhora das Portas do Céu. 
Para o efeito será apenas necessário proceder a alteração de loteamento 
previamente à permuta dos terrenos. 
Ficou concluída a alteração ao loteamento, que viabilizará a permuta para edificação 
do Centro Paroquial na Estrada de Telheiras, libertando o terreno K0, aguardando-
se apenas a sua formalização. Segundo informação prestada pela CML, até final de 
junho deverá ser concluído o registo predial, para posterior assinatura da permuta. 
Está já entregue na Assembleia Municipal proposta que altera os termos dos 
direitos de superfície respetivos, para habilitar a permuta. 
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EDUCAÇÃO 

Coordenação geral  

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

• Reuniões com as Direções dos Agrupamentos Escolares, Coordenações de 
Escolas e Associações de Pais.  

• Contactos com Coordenadores dos Estabelecimentos Escolares da Freguesia e 
Associações de Pais, apoiando nas suas necessidades e facilitando a resolução de 
problemas detetados; 

• Realização de reparações e manutenções nos Jardins-de-infância e Escolas 
Básicas geridos pela Junta de Freguesia do Lumiar; 

• Desenvolvimento do programa de Férias dos CAF’S para julho e setembro; 
• Desenvolvimento do programa específico de ATL de agosto; 
• Preparação do arranque do novo ano letivo, com apoio às Direções dos 

Agrupamentos de Escolas nas iniciativas que promovam a segurança dos alunos; 
• Acompanhamento da obra na Escola Básica nº1 de Telheiras; 
• Acompanhamento de reparações realizadas na escola Padre José Manuel Rocha 

e Melo;  
• Acompanhamento da obra de substituição do piso e brinquedo do parque 

infantil do Jardim de infância do Alto da Faia 
• Acompanhamento da obra de extensão da sala utilizada para apoio das AAAF no 

Jardim de infância de telheiras. 

 

Componente social  

• Reuniões com coordenadores de CAF’S ou de estabelecimento; 
• Em sintonia com o serviço Social da Junta, acompanhamento das crianças com 

necessidades especiais ou de alunos com situações problemáticas ou carência 
económica, em especial no que respeitou ao acesso a computadores e material 
informático para os alunos acompanharem as aulas à distância, à ativação de 
refeições fornecidas a partir da CML e de reforços alimentares. 
 

Coordenação com outras entidades 

• Integração de voluntários nas CAF’S e no Centro de Artes e Formação; 
• Reuniões de preparação do ano letivo 2021/2022. 
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Apoio às missões das Escolas 

• Apoio aos projetos pedagógicos dos agrupamentos de escola;  
• Apoio às Associações de Pais das Escolas e Jardins de Infância 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 extraescolares e com apoio à garantia 
da existência de atividades de enriquecimento curricular;  

• Articulação com a Câmara Municipal e com os serviços do Ministério da 
Educação para a resolução das matérias que não se enquadram na competência 
da Junta, mas para as quais é possível a constituição de parcerias e respostas 
concertadas;  

 
Atividades Específicas e sazonais 

 Férias CAF – De 9 a 30 de julho; De 1 a 16 de setembro 
• ATL de agosto: Dinamização diária de atividades de férias para grupos de 

crianças, entre os 6 aos 14 anos. Ao todo frequentaram este ATL 100 crianças, 
entre os dias 2 e 28 de agosto;  

• Preparação da entrega de 2000 KITS escolares (Saco de pano, estojo escolar com 
lápis, afia, régua e borracha), caixa com lápis de cor e bloco de notas) nos jardins 
de infância e escolas básicas da freguesia  

• Preparação da apresentação da mascote da Educação: “Lumiau”, em todos os 
jardins de infância e escolas básicas da freguesia 
 
 

Recursos humanos  

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

• Contratação de monitores de apoio às diversas atividades desenvolvidas; 
• Renovação dos contratos de prestadores de serviço de atividades dos CAF’S 

(Teatro e música) 

 

Gestão de infraestruturas dos estabelecimentos 

Reparações correntes efetuadas nas escolas dos três Agrupamentos da Freguesia do 
Lumiar, com especial destaque para as seguintes:  

• Obra de expansão da sala AAAF, pintura fachada e substituição de azulejos 
do JI de Telheiras (no valor de 23.080€) 

• Substituição do piso e reparações no brinquedo do recreio JI Alto da Faia (no 
valor de 20.008.14 € 

• Colocação do relvado no campo do CAF do Bairro da Cruz Vermelha (no valor 
de 5.490.41 €) 
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• Reparações gerais alargadas no CAF do Bairro da Cruz Vermelha (no valor de 
11.042€) 

• Colocação de estores nas salas de aula de JI e Básico no Alto da Faia - EB 
Lumiar (no valor de 10.635 €) 

• Pintura das salas e fachada do JI Lumiar (no valor de 6.480€) 
• Reparação de pavimento e calçada na escola Rocha e Melo (no valor de 3690 

€) 

  

Projetos de Enriquecimento Escolar  

 Acompanhamento de todos os projetos implementados no início do ano letivo 
nas Componentes de Apoio à Família e Centro de Artes e Formação e nas 
diferentes Escolas da Freguesia.  
 
 
 

Intervenção da Área da Psicologia Educacional 

No período em presença prosseguiu funções psicóloga educacional, com atividade junto 
da Educação e Desenvolvimento Social. O período em análise correspondeu já no 
essencial a pausa letiva, mas ainda assim foram realizadas 6 Avaliações 
Neuropsicológicas, tendo ainda lugar 6 reuniões com encarregados de educação.  

 

Intervenções nas escolas da responsabilidade de outras entidades  

 
Escola EB1 de Telheiras 

A CML apresentou o novo quadro de calendarização para a realização de obras na Escola 
EB1 de Telheiras, apontando-se o ano letivo 2019/2020 como o período da respetiva 
execução, referido supra. A obra foi adjudicada e a está a decorrer dentro do prazo, 
estando concluídos trabalhos no edificado a tempo de abertura do ano letivo, apenas 
devendo ser concluídos nos meses seguintes trabalhos de arranjo exterior, no local 
onde se encontravam os monoblocos que funcionaram como escola provisória. 

 
 
 

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 ficou concluída a tempo da abertura ano letivo de 
2017/2018, e implicou a primeira ação integrada há vários anos na escola e que incidiu 
nos balneários e remoção de fibrocimento por completo num dos pavilhões. Na pausa 
de verão de 2018, e a tempo da abertura do ano letivo 2018/2019 foram realizadas 
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novas intervenções no segundo conjunto de necessidades prementes do 
estabelecimento, com renovação integral do pavilhão do refeitório (obras nas zonas 
comuns, cozinhas, zona de alunos, sala de música, papelaria) e substituição de 
mobiliário, e associadas também à prossecução de tarefas de remoção de amianto e 
reparação de zonas com infiltrações, necessidades de isolamento e reparação de 
estruturas elétricas e outras. Após anos de ausência de investimento e intervenção, foi 
realizado um investimento naquele estabelecimento que supera os 200 mil euros, 
contrastando e muito com a realidade que os anos anteriores vinham ali marcando.  

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 no arranque do ano 
letivo 2018/2019 (optou-se por aguardar pela nova equipa do agrupamento e da 
vereação e pelo desenvolvimento do calendário da descentralização de competências). 

Adicionalmente, solicitou-se levantamento junto do Agrupamento para apurar da 
possibilidade de apoio da Freguesia no reforço de meios para os laboratórios da escola.  
Os elementos foram remetidos, e após a realização de intervenções na escola, serão 
adquiridos no decurso do semestre.  

 

Escola Secundária do Lumiar 

Na sequência do levantamento de problemas de manutenção e conservação (para além 

da necessidade de remoção de zonas com fibrocimento), a Junta de Freguesia do Lumiar 

procedeu a diligências junto do Ministério da Educação com vista a apurar do estado de 

desenvolvimento de intervenções naquele estabelecimento. No período da pausa letiva 

foram realizadas intervenções de remoção de todas as coberturas de fibrocimento 

(amianto) e de resolução das situações mais prementes de infiltrações nos pavilhões 

centrais, tendo sido removidos de todas as coberturas da escola, numa intervenção de 

cerca de 150 mil euros. Adicionalmente, solicitou-se levantamento junto do 

Agrupamento para apurar da possibilidade de apoio da Freguesia no reforço de meios 

para os laboratórios da escola.  Os elementos foram remetidos, e após a realização de 

intervenções na escola, serão adquiridos no decurso do semestre. A Junta de Freguesia 

assumiu a limpeza e desmatação do exterior e prepara uma intervenção de pintura de 

lugares e circulação no interior da escola, para reforço de segurança e acessibilidades.  
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Escola Básica do 2.º e 3.ª Ciclo de Telheiras  

Foi diligenciado a pedido da Associação de Pais, a obtenção de informação junto do 

Ministério quanto à situação de presença de coberturas e áreas em fibrocimento no 

revestimento da Escola. Foi feita nova insistência junto do Ministério, e a escola foi 

inserida no conjunto de intervenções do Programa Nacional de Remoção de Amianto, 

visto que é necessária a substituição integral.  

Especial premência tem a situação do ginásio, onde se registou queda parcial do teto, 

matérias cuja resolução está a ser articulada entre a CML e a DGESTE (tratando-se de 

escola em transição da esfera central para a municipal). Já no mês de setembro 

decorreu nova avaliação técnica da escala da intervenção, cujo resultado se aguarda 

para início de reparação.  
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COMPONENTES DE APOIO À FAMÍLIA 

Enquadramento 

As CAF são um espaço lúdico-pedagógico complementar da Escola onde as crianças além 
de realizarem trabalhos de casa, concretizarem atividades relacionadas com o Plano 
Anual de Atividades das CAFs, desenvolvem ainda atividades desportivas, teatrais e 
musicais. As Componentes de Apoio À Família constituem um fator de desenvolvimento, 
equilíbrio individual e comunitário com impactos futuros.  A Junta de Freguesia 
preocupa-se com o envolvimento das crianças dando-lhe a possibilidade de escolha das 
atividades dos seus tempos livres. Acreditamos que nesta fase se deve garantir às 
crianças qualidade educativa e cultural, que as fará crescer enquanto cidadãos. 
Pretende-se que a CAF seja um aliado contra o insucesso escolar. Por isso, mantemos 
um estreito relacionamento com a família, tendo em vista o interesse das crianças.  

 

CAF geridas pela Junta de Freguesia 

A atividade das CAF esteve suspensa durante o período de encerramento das escolas, 
tendo todas as coordenações procurado manter atividades e contactos com os alunos, 
reportando regularmente a sua atividade. Reiniciou-se a atividade no quadro das 
medidas de desconfinamento, com testagem de todas as equipas, e com adoção de 
medidas de prevenção adequadas ao seu funcionamento no quadro da pandemia da 
COVID-19 no ano letivo normal. As alterações ao modelo usual passam por mudanças 
do horário, reforço de pessoal auxiliar e de monitores, maiores exigências de gestão de 
espaço, e flexibilidade na programação de atividades, de forma a assegurar a 
compatibilidade com a atividade da escola. 

  

Protocolos AAAF e CAF 

Devido à transição de modelo para os novos contratos de delegação de competências 
entre Município de Lisboa e Freguesias e devido à necessidade de produzir acertos de 
contas devido à suspensão do funcionamento no verão de algumas CAF e AAAF, só agora 
se conclui a elaboração das minutas de cooperação tripartidas com executores e 
agrupamento, que apenas aguardam assinatura. Foram dados apoios adicionais às 
entidades, de forma minorar o impacto da perda da receita das mensalidades e do 
aumento de custos. Foi realizada a avaliação final com Agrupamentos e Associações 
de Pais, para efeitos da decisão sobre renovação, tendo sido deliberado proceder à 
renovação de todos, embora com a monitorização mais detalhada, a pedido dos 
encarregados de educação e Associação de Pais num dos casos, em que se reforçarão 
obrigações de reporte e informação por parte da entidade executora. 
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Objetivos 

Respeitando as regras e condicionantes da atual situação que estamos a viver, 
delineámos um plano de atividades para as Componente de Apoio à Família da 
responsabilidade da Junta de Freguesia (Escola Básica de São Vicente de Telheiras, 
Escola Básica nº 1 de Telheiras e Quinta dos Frades) com os seguintes objetivos:  

 Organização das atividades de animação socioeducativa realizadas para além do 
tempo letivo e nas interrupções das atividades letivas; 

 Resposta às necessidades das famílias no que respeita ao acompanhamento das 
crianças nos tempos de receção, refeições e prolongamento de horário; 

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

 Contribuir para minimizar os problemas sociais existentes nesta população; 
 Estimular a autoestima e desenvolver capacidades de criatividade, comunicação e 

sentido crítico. 
 Responder às necessidades das famílias e das crianças.  

 

Coordenação 

Destaca-se no trabalho da coordenação de cada CAF: 

 Reuniões com o Vogal da Educação da Junta de Freguesia do Lumiar e com os demais 
vogais do executivo sempre que se justifique; 

 Articulação de projetos com o departamento de Educação; 
 Reuniões de coordenação com a equipa de trabalho; 
 Cumprir um plano de atividades adequado, diversificado e dinâmico; 
 Preparação e organização das férias escolares; 
 Contacto permanente com os encarregados de educação, fomentando a ligação dos 

mesmos com o trabalho realizado; 
 Alimentação de redes sociais; 
 Atualização de dados com os serviços da Junta de Freguesia, escola e sede de 

agrupamento. 
 Integração e orientação de estagiários; 
 Inscrição e renovação de alunos a frequentar a CAF; 
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CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO 

O Centro de Artes e Formação é um projeto de intervenção social que tem como como 

ideia central, a prevenção de comportamentos de risco e 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, vídeo e fotografia. 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. Desenvolve 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. A intervenção deve ter 

um impacto social na vida dos jovens, nomeadamente ao nível das problemáticas 

identificadas: 

 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. 

 Inadequada gestão dos tempos livres de crianças e jovens. 

 

 

Atividades à COVID 

A atividade do CAF ficou suspensa durante a correspondente paragem da atividade 

letiva, tendo-se procurado manter atividades e contactos com os alunos, reportando 

regularmente a sua atividade e desenvolvendo atividades por via de plataformas online, 

adaptando os eixos fundamentais da intervenção do CAF.  

 

O regresso à atividade no período letivo continuou a assentar nos eixos de intervenção 

do CAF, 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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 EIXO DE INTERVENÇÃO II – Implementar projetos que visem o desenvolvimento 
de competências pessoais e sociais, e comportamentos saudáveis 

 EIXO DE INTERVENÇÃO III – Promover uma gestão adequada dos tempos livres, 
através da implementação de atividades de interesse dos jovens. 

 

No período em análise, porém, decorreram atividades específicas do período de 
verão:  

 

JULHO (em formato misto presencial/virtual) 

CAF BCV Férias  

 Planeamento, implementação e desenvolvimento de atividades diárias, com 

crianças e jovens, equipa de trabalho e encarregados de educação. 

 Preenchimento diário de instrumentos de avaliação (registos de assiduidade e 

atividades desenvolvidas). 

 Realização de reuniões de equipa, para avaliação da intervenção e planificação 

da semana de trabalho.  

 Realização de relatórios de avaliação de todas as atividades e projetos 

desenvolvidos. 

 Implementação diária de atividades de caráter lúdico e educativo com as salas 

8.12, 12.14 e 14.18, e no Zoom: Maestro, Desafios, Jogo das Curiosidades, 

Science 4 you, Cabeça nas nuvens, Aqua Volei, Pátio Naval, Cluedo, A Aldeia 

Adormece, Inquaren´Cenas, A lá mano, Among Us Humano, Gun splash, 

Gincanas, CAFcnema, Somos o que Comemos, Jogos sociais e de mesa, aulas de 

voz/canto e organização de um evento de partilha dos temas, danças e teatro 

 

AGOSTO E SETEMBRO 

1. Planeamento do espaço CAF BCV: Higienização, preparação e reorganização das 

salas. Reavaliação dos instrumentos de trabalho.  
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2. Implementação das Medidas de Prevenção e Controlo em Centros de 

Atividades de Tempos Livres, emitidas pela Direção Geral de Saúde, em 14 de 

junho de 2020. 

3. Plano de intervenção: realização do plano anual de atividades do CAF BCV para 

o ano letivo de 2021-2022. Tendo em conta as problemáticas apresentadas pelas 

crianças e jovens, durante o decorrer do último ano de intervenção, a equipa 

propõe para este ano letivo o seguinte tema de trabalho: Educação para a 

Diversidade Cultural. 

4. Articulação com equipa de mediação escolar, no acompanhamento de crianças 

e jovens em risco do CAF BCV e do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar. 

5. Prémio Mário Rui Gonçalves: Participação na cerimónia de entrega dos Prémios 

de Teatro Mário Rui Gonçalves, na Fábrica das Palavras, promovida pela Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira.  

 

 
Obras no espaço 

Foram realizadas inúmeras intervenções de melhoria no espaço no período da pausa 
letiva, referidas na secção relativa às obras em equipamentos de educação:  

• Colocação do relvado no campo do CAF do Bairro da Cruz Vermelha (no valor 
de 5.490.41 €) 
 

• Reparações gerais alargadas no CAF do Bairro da Cruz Vermelha (no valor de 
11.042€) 
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CULTURA 

EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

 

Biblioteca Maria Keil 

A Biblioteca Maria Keil prosseguiu no período em análise a sua atividade, com adoção 
de medidas de proteção, higienização e circulação e acesso ao espaço em linha com as 
recomendações da DGS, tendo transferido para conteúdos online as atividades 
presenciais. 

A não disponibilização atempada do espaço para a sua expansão inviabilizou a execução, 
no mandato anterior, da reabilitação e expansão, sendo necessário proceder à 
prorrogação do contrato de delegação de competências para o efeito, que já está em 
processo de reprogramação com a CML, no quadro do contrato de delegação de 
competências entretanto celebrado com o município. A Junta de Freguesia 
desencadeou a atualização das necessidades de ambos os espaços e prepara uma 
calendarização que assegure que o serviço se mantenha sempre aberto ao público, sem 
necessidade de interrupção durante a requalificação do atual espaço, pretendendo 
arrancar com procedimento da obra até ao final do semestre. Está em curso preparação 
da empreitada no espaço. Prossegue também a aquisição de títulos para reforço e 
renovação dos fundos bibliográficos da Biblioteca, no quadro da coleção 
infantojuvenil, bem como do futuro espaço, depois de articulado com a Divisão 
Municipal respetiva.  

 

Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro  

O processo de transferência do Auditório da BMOR para a esfera da Junta de Freguesia 
tem vindo a concluir-se com a estabilização de todas as pendências:  

 Está em execução o modelo de programação, que atende às necessidades do 
Serviço de Bibliotecas e o novo modelo de articulação de marcações de eventos 
próprios e externos, que já se encontra operacional;  

 Está aprovado o regulamento de utilização, em articulação com as reservas de 
horas fixadas para a CML nos termos da transferência de competências. 

 Prepara-se intervenção junto do sistema de ar condicionado e reparações a 
realizar no foyer, dependente da reformatação (não já mera prorrogação) de 
contrato de delegação de competências. Face às necessidades identificadas, e 
perante o novo contrato de delegação de competências entretanto assinado, 
estão em curso novos pedidos atualizados de orçamentos.  
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 Com a renovação do contrato de segurança da Biblioteca Municipal Orlando 
Ribeiro, a CML entendeu não assegurar a segurança noturna do Auditório da 
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, pelo que o trabalho de frente sala e 
encerramento do ABMOR tem sido assegurado pelos funcionários que neste 
momento trabalham no auditório. A questão foi discutida com a CML em reunião 
com a Vereadora de forma a não serem alterados os pressupostos do acordado 
aquando da transferência do equipamento, em 2014.  

 Em virtude do confinamento decretado o Auditório da Biblioteca Municipal 
Orlando Ribeiro esteve encerrado, voltando lentamente à sua atividade com 
sinalética e produtos adequados às exigências sanitárias da atualidade, 
contando, neste momento, com uma lotação de 105 lugares, o que corresponde 
a 75% da sua lotação. 

 

Galeria Liminare 

Em virtude do confinamento decretado a Galeria esteve encerrada durante o primeiro 
semestre do ano, dado apoio à atividade da JFL. No quadro do Trampolim Gerador 
será de novo utilizada, tendo-se iniciado a programação do resto do ano. 

 

POLÍTICAS CULTURAIS 

Livro e leitura 

Feira do Livro 

A Feira do Livro do Lumiar Projeto Ler para Ser é uma iniciativa da Mbooks em parceria 
com a Junta de Freguesia do Lumiar que tem como objetivo a divulgação da cultura 
através de uma mostra de diversas temáticas literárias com livros de qualidade a preços 
acessíveis. A Mbooks viu a sua atividade suspensa durante o confinamento, preparando-
se o regresso ao território.  
 
 

POLÍTICAS CULTURAIS 

 
MÚSICA NO TERMO 

Academia Portuguesa de Artes Musicais - MELLEO HARMONIA  e a Junta de Freguesia 
do Lumiar continuam a colaborar no sentido de trazer Música Clássica ao Termo Norte 
de Lisboa, oferecendo à cidade uma programação de música clássica dinâmica e atrativa: 
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 4 de Setembro, às 19h, Igreja de São João Baptista do Lumiar, “Ospedale della 
Pietà”; 

 5 de Setembro, às 19h, Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar, 
"Harmonias do Ar"; 

 12 de Setembro 2021, Museu Nacional do Traje, às 19 h, "Da imaginação e 
ritmo", pelo GISBA  Grupo de Instrumentistas de Sopro da Banda de Alcobaça 
(Concerto transmitido em streaming); 

 19 de Setembro 2021, Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro,  17h, 
"Ecos do Classicismo", SOLISTAS MELLEO HARMONIA 

 

FESTAS DE LISBOA 

O conjunto de concertos adiados em virtude do agravamento da situação pandémica 
em junho foram reagendados e inseridos nas programações do FESTIVAL DE TELHEIRAS 
2021 (THE LUCKY DUCKYES) e do TRAMPOLIM GERADOR (RAO KYAO). A Noite de Fados 
do Museu nacional do Traje, conta com a presença de CAMANÉ no dia 19 de setembro. 

 

TRAMPOLIM GERADOR 

Trampolim Gerador volta a estar presente de 9 a 12 de setembro no espaço da CASA DA 
CIDADANIA do Lumiar, com performances, conversas, concertos, arte urbana, 
gastronomia e muito mais. A organização conjunta do Gerador e da Junta de Freguesia 
do Lumiar traz até ao Largo das Conchas autores como Filho da Mãe, Rão Kyao, 
Margarida Montenÿ, Pitanga, Tiago R. Santos, Pedro Branco, Luís André Sá e muitos 
outros. 

 

FESTIVAL DE TELHEIRAS 

O Festival de Telheiras 2021 conta com a sua 11ª edição e decorre entre 17 e 24 de 
setembro e conta, como habitualmente, com uma programação diversificada que vai 
desde concertos à saída do metro de Telheiras, como os Lucky Duckies, ou SUN SET, à 
Feira da Tralha, sessões de Tai Chi Chuan, noite de Quizz, Xadrez, Sessões de Cinema ao 
ar livre e no Lagar da Quinta de São Vicente, até à integração da SEMANA EUROPEIA DA 
MOBILIDADE. 
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ATIVIDADE EDITORIAL  

Prossegue a preparação do segundo número da Coleção Júlio de Castilho – Estudos do 
Lumiar. Prepara-se a edição do livro Um Percurso Exploratório no Museu Nacional do 
Traje 1983 – 2008 | Contributos para a Sociomuseologia, de Madalena Braz Teixeira. 

 
 
PARCEIROS 

 
Mercado no Bairro  
 
Nascido em março de 2017, o Mercado no Bairro teve como primeiro parceiro a Junta 
de Freguesia do Lumiar. Apesar de o primeiro trimestre do ano ter sido marcado pela 
suspensão deste mercado, abril trouxe o Mercado de novo a Telheiras, ao Lumiar e à 
Quinta das Conchas, que se tem mantido em funcionamento. 
 
 
 
Urban Market  
 
Nascido de um projeto BIP ZIP o Urban Market retomou a sua atividade 1 sábado por 
mês na Quinta das Conchas.  
 
 

ALGURES 
 
A Associação ALGURES Coletivo de Criação promove, mais uma vez, um ciclo de 
programação destinado a famílias e a adultos em torno do ato de contar histórias, nos 
dias 11, 12, 16, 17 e 18 de setembro na Sede da Junta de Freguesia do Lumiar. Cada 
sessão conta com um(a) narradora(o) convidada(o) que contam e cantam Histórias da 
Tradição Oral. 

Este projeto de mediação cultural, que tem por objetivo aproximar as comunidades às 
artes, dinamizar o espaço através do património oral imaterial, partilhando histórias, 
contos e cantos da tradição oral portuguesa.  

 
 
OFERTA DE ATIVIDADES 

Apesar do primeiro trimestre do ano ter sido marcado por ensaios on line dos Coro Rock 
e Coro Nosso, abril foi marcado pela retomar dos ensaios na sede da Junta de Freguesia 
do Lumiar destes coros. A saber:  
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 Coro Nosso – agrupamento coral a ensaiar e atuar na Freguesia, com ensaios às 
5ªas feiras;  
 

 Coro Rock do Lumiar, com ensaios às 4ªs feiras. 
 

Durante todo o trimestre o Lagar da Quinta de São Vicente | Pólo de Telheiras, da Casa 
de Cidadania do Lumiar, manteve todas as 2ªs feiras a oferta à população do projeto 
Fruta Feia. 
 

 

INVESTIGAÇÃO 
 
 
Centro de Documentação  

Nascido da preparação da componente documental da comemoração dos 750 anos da 
Freguesia e vocacionado para 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, a 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 dos imóveis ou das 
instituições locais), para reconstituir e copiar elementos relevantes da história da 
Freguesia e do seu edificado.  

 
• Recolha de elementos de história contemporânea, reconstituindo a partir da 

colaboração com residentes na Freguesia, Escolas, Coletividades, Associações de 
Moradores e outras entidades, e a partir dos materiais de que possam dispor.  

 
• Levantamento bibliográfico, com vista à constituição de um fundo documental 

assente na aquisição de originais ou cópias de obras sobre o Lumiar (monografias, 
artigos, pequenas publicações). Foi desencadeada intervenção de levantamento de 
artigos publicados na Revista Municipal e outras publicações municipais; 

 
• Tratamento do espólio da Junta, inventariando documentação histórica, 

desenvolvendo uma estratégia de preservação e, paralelamente, acautelando a 
própria tarefa de seleção e gestão de arquivo intermédio e definitivo. No arranque 
das atividades, foi definida como prioritária a tarefa de tratamento do espólio 



71 
 

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.  

A passagem para novas instalações está pendente da reorganização do espaço físico 
da Sede, que se encontra em suspenso, sendo o objetivo ficar o Centro dotado de 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. 

 

Tratamento das atas da Junta de Freguesia 

Graças a uma colaboração com o Centro Cultural de Telheiras e seus investigadores, 
prossegue 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. Não foi possível desenvolver trabalhos neste período.  
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DESPORTO 

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 

 

Pavilhão do Alto da Faia 

Foram dados por concluídos os trabalhos de implantação da obra em coordenação com 
a CML, da intervenção de requalificação do polidesportivo do Alto da Faia, 
procedimento realizado ao longo de 2016 e 2017.  
 
Nesta época desportiva, está assegurado planeamento já no local, e estão em curso 
contactos para utilização pela comunidade escolar e outras entidades do território. Em 
parceria com os Rangers de Telheiras (andebol) tem se assegurado a reabertura do 
espaço já está em uso para a Universidade da Terceira Idade do Lumiar, estando mais 
pedidos em avaliação, designadamente da Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia), da 
Comunidade Hindu de Portugal, da Escola Técnica Psicossocial de Telheiras e da PSP.  
 

 

Época 2020/2021 

Época 2021/2022 

 Reuniões via zoom com coletividades na preparação da Época Desportiva 
2021/2022 nas variadas modalidades: 
 Academia do Lumiar – Basquetebol, Xadrez, Karaté, Ginástica e Atletismo; 
 Associação Residentes Alto Lumiar – Basquetebol, Rugby e Voleibol; 
 Académico Clube de Ciências – Futsal; 
 

 Preparação, dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no 
Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra 
disponibilizado para as coletividades, e respetiva continuação da implementação 
das normas segurança DGS e regras das diversas Federações Desportivas: 
 Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades: 
 Aquisição e substituição de duas máquinas, uma de lavar e outra de secar) 

no valor de € 1019,98 para apoio na Instalação desportiva e de apoio às 
atividades; 

 
 Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão 

Gimnodesportivo do Alto da Faia disponibilizado para as coletividades, e 
respetiva continuação de implementação das normas segurança DGS e regras 
das diversas Federações Desportivas: 
 Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades. 

 
 Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão 

Municipal da Musgueira em articulação com Centro Social da Musgueira – 
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MEDIATECA, e respetiva continuação da implementação das normas segurança 
DGS e regras das diversas Federações Desportivas; 

 
 Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão 

Gimnodesportivo do Colégio de S. Tomás e em articulação com o respetivo 
Colégio; 

 

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação 

 Abertura, dinamização e acompanhamento do funcionamento dos Centros de 
Treino / Escolas de Desporto da Junta de Freguesia do Lumiar relativas à época 
desportiva 2021/2022, a funcionar em parceria com as Coletividades da 
Freguesia, das diversas modalidades: 
 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); 
 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); 

 

Apoio diretos a coletividades e instituições 

 Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Subsídio de € 5.000,00 – para apoio 
às atividades desportivas na modalidade de Futebol 11 na época desportiva 
2021/2022 (1ª Tranche); 

 Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Subsídio de € 5.000,00 – para apoio 
às atividades desportivas na modalidade de Futebol 11 na época desportiva 
2021/2022 (2ª Tranche); 

 Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 – Subsídio € 1.800,00 – para apoio 
ao incentivo federado e em função do número de atletas inscritos na época 
desportiva 2020/2021 na modalidade de Basquetebol; 

 Apoio ao Académico Clube de Ciências – Subsídio € 2.575,00 – para apoio ao 
incentivo federado e em função do número de atletas inscritos na época 
desportiva 2020/2021 na modalidade de Futsal; 
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 Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 – Subsídio de € 4.000,00 – para 
apoio às atividades desportivas na modalidade de Basquetebol na época 
desportiva 2021/2022; 

 Apoio ao Académico Clube de Ciências – Subsídio de € 3.000,00 – para apoio às 
atividades desportivas na modalidade de Futsal na época desportiva 2021/2022; 

 Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Subsídio de € 1.078,72 – para 
aquisição de material de fisioterapia para posto médico de apoio às atividades 
desportivas época 2021/2022; 

 Apoio Concurso de Pesca Desportiva da Associação Recreativa Pescadores da 
Musgueira Norte com – Troféus no valor de € 307,50; 

 Apoio Torneio Xadrez da Academia Musical 1º Junho 1893 com – Troféus e 
Medalhas no valor de € 190,44; 

 Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 – Subsídio de € 582,00 – para apoio 
à participação de 1 treinador ao curso Nivel II Basquetebol. 
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LICENCIAMENTOS 

No período em análise foram realizados 73 licenciamentos zero, relacionados com a 
ocupação de espaço público através de equipamentos publicitários e /ou mobiliário 
urbano, como esplanadas, toldos, bandeirolas, entre outros. A emissão de licenças foi 
gradualmente retomada, com emissão da isenção do período de decretamento de 
confinamento. A CML aceitou ainda 5 pedidos extraordinários de esplanadas em lugares 
de estacionamento no quadro do alargamento da área útil para minorar redução de 
lotação provocada pela COVID-19 

Dispositivo não luminoso 3 

Anúncio luminoso 28 

Toldo/Sanefa 9 

Esplanada aberta 26 

Bandeirola 1 

Expositores 4 

Cavalete 1 

Guarda vento 1 

TOTAL Licenciamento Zero 75 
 
 
 

Foram ainda prestados vários esclarecimentos, por via eletrónica e telefónica, bem 
como atendimentos presenciais, relacionados com a instalação de equipamentos, 
mobiliário urbano, publicidade, entre outros, bem como acompanhadas reclamações de 
utilização de espaço público sem devida licença ou em sua violação, com intervenção da 
Polícia Municipal nalguns casos. 

Foram ainda emitidas 11 licenças de ocupações temporárias pela JFL, outras 12 pela 
CML. 

 

Adicionalmente, o serviço de apoio aos licenciamentos fez ainda um levantamento de 
situações de pagamentos de taxas por comerciantes em situações em que poderiam 
beneficiar de isenção no quadro do programa LISBOA PROTEGE, de forma a poderem 
ser devolvidos aos titulares. 

 

 

 



76 
 

ECONOMIA 

Economia, Empreendedorismo e Inovação 

• Fruto de um novo impulso com iniciativa de mais comerciantes e fazendo a ponte 
para o programa “Comércio de Telheiras”, promovida pela Junta de Freguesia, pela 
Associação ‘Viver Telheiras’ e pela ART, foi alargada e relançada a plataforma com 
site e partilha de dados sobre atividade comercial naquele bairro. Aderiram também 
como parceiros a Junta de Freguesia de Carnide, o Metropolitano de Lisboa e 
Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas;  
 

• 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. Projeto poderá vir a ser retomado em 2021, aguardando 
novas orientações da tutela. 

 
• Prosseguiu a articulação com a Parceria Local e em especial com o Centro 

Comunitário de Telheiras a utilização do Polo da JFL em Telheiras para projetos de 
apoio ao empreendedorismo e criação de posto de trabalho por população em 
situação de desemprego. Apesar de suspenso o acesso ao espaço, está em estudo o 
seu relançamento e alargamento no período do pós-confinamento, para permitir 
apoiar as alterações significativas causadas pela pandemia no tecido económico 
local. ;  

• Prosseguiu o apoio ao Mercado no Bairro e ao Urban Market. Em Telheiras ou no 
Lumiar o Mercado no Bairro marca presença mensal no território do Lumiar. O Urban 
Market enquadra-se aos sábados na Quinta das Conchas. As atividades foram 
reiniciadas em abril, com o arranque do desconfinamento. 
 

 

 
Mercado do Lumiar 

• No rescaldo da grande reabertura do Mercado do Lumiar + Bio, os trabalhos 
neste pelouro têm-se vindo a desenvolver sobretudo seguindo uma ótica de 
consolidação, avaliando o impacto das alterações profundas executadas, e 
procedendo a pequenos acertos onde necessário. 
 

• Tem sido igualmente aprofundada a relação com a Agrobio, Associação de 
Portuguesa da Agricultura Biológica, estreitando contatos por forma a 
desenvolver a relação desta quer com a Junta de Freguesia do Lumiar, quer com 
os restantes comerciantes, construindo uma relação triangular sólida e de 
crescente confiança e apoio mútuo. 
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• No período em análise destaca-se o aprofundamento de medidas de especial 

higienização e de adoção de regras de funcionamento próprias, com delimitação 
de entradas e saídas, definição de marcações para assegurar distanciamento, 
fornecimento de máscaras e álcool gel aos comerciantes e ajustes aos horários 
de forma a permitir entregas a partir do mercado;  
 

• Está em curso a aquisição de nova máquina de gelo, ao abrigo de CDC; 
 

• Foram revistas as normas técnicas internas de gestão sobre cargas e descargas e 
acessos ao mercado, acesso à máquina de gelo e medidas de higienização, tendo 
já decorrido a consulta; 
 

• Será retomado no final do confinamento o procedimento de atribuição do único 
espaço vago, para Talho biológico, atenta a necessidade de atualizar caderno de 
encargos 
 

• Está em conclusão a preparação de intervenções reparadoras em bancas, zonas 
de acesso e no exterior, e a conclusão das intervenções de arte urbana no 
conjunto. 
 

• Foi definido com a EMEL a realização de obra no espaço do parque do Mercado, 
alargando o parque de estacionamento para mais lugar, melhorando cargas e 
descargas, oferecendo primeira hora de estacionamento a clientes do Mercado 
e permitindo uma bolsa de avenças noturnas para residentes interessados, 
estando a obra agora em concurso. 
 

• Foi concluída a aquisição de nova máquina do gelo e desencadeadas 
reparações em zonas comuns, bem como adjudicada a fase final da intervenção 
de arte urbana exterior, pela artista Vanessa Teodoro, que se iniciará na 
segunda quinzena de setembro. 
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COMUNICAÇÃO  

 

Plataformas de comunicação 

Desenvolvimento de conteúdos editoriais no âmbito das informações institucionais e da 
utilidade pública.  

 

Plataformas de comunicação digital  

Manutenção das plataformas de comunicação institucionais na Internet: 

 Atualização permanente dos conteúdos, eventos e notícias referentes às 
atividades da Junta e parceiros no site da Junta de Freguesia. 
 

 Preparação da correção de problemas de configuração para permitir retomar o 
envio da Newsletter digital @Lumiar Digital com recurso a base de dados 
atualizada e em expansão, com informação de eventos realizados, alertas e 
programação para semana seguinte;  
 

 Dinamização da presença da Freguesia no Facebook, com alargamento de 
audiência e política de atualização: no período de 21 de junho de 2021 a 9 de 
setembro o número de gostos da página de Facebook da Junta de Freguesia do 
Lumiar cresceu de 11160 para 11269 (saldo positivo de 108 novos gostos no 
período). 

 

Imagem 

 Produção de cartazes e outros materiais gráficos de apoio às iniciativas da Junta de 
Freguesia do Lumiar 
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ELEIÇÕES 

Eleição dos órgãos das autarquias locais 

Com vista a assegurar o cumprimento das disposições legais excecionais para a 
realização do ato eleitoral, bem como para seguir as recomendações das autoridades de 
saúde, foram adotadas várias medidas extraordinárias, que asseguraram que o ato 
eleitoral tenha decorrido com a normalidade possível, antecipa-se a reedição das 
medidas adotadas em janeiro, sujeitas a novas recomendações formuladas pelas 
autoridades de saúde, a saber:  

 
 Formação de membros das mesas: Reeditar a sessão formativa para os membros 

das mesas, mas com uma componente informativa específica sobre as regras 
excecionais para o ato eleitoral e sobre adoção de medidas preventivas e de 
higienização;  
 

 Organização do espaço físico: Manter a utilização de mais salas em cada escola, 
distanciando as secções de voto e permitindo a formação de filas no exterior e 
diferenciadas entre si;  
 

 Desinfeção regular das instalações: Reforçar a presença de pessoal de limpeza 
para no decurso do dia das eleições proceder a higienização dos espaços comuns;  
 

 Encaminhamento adicional de eleitores: Reforçar as equipas de apoio ao eleitor, 
e colocados espaços adicionais no exterior, para o caso de se verificaram más 
condições climatéricas;  
 

 Refeições: Assegurar entrega de conjuntos de refeição individuais a cada membro 
das mesas;  
 

 Antecipação de impossibilidade de comparência: Atento o risco de dificuldades 
na constituição das mesas será de novo promovido a publicitação acrescida da 
bolsa de agentes eleitorais e mobilizados preventivamente suplentes que no dia 
da eleição pudessem assegurar substituições;  
 

 Material de proteção: Disponibilizar a todos os membros das mesas material de 
proteção (máscaras) e de desinfeção (álcool gel); 
 

 Testagem: Realizar ações de testagem antes e após o ato eleitoral para todos os 
membros das mesas e funcionários interessados.  
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Serviços gerais e apoio à governação 
 
 

 Eleitores recenseados até 1/9: 39.236 (variação positiva de 44 eleitores) 
 

 Licenciamento de canídeos e gatídeos:  Nenhum geral (suspenso até clarificação do 
regime aplicável na sequência das alterações aprovadas pelo Orçamento do 
Estado para 2020) e 6 de casos especiais 
 

 Certificação de fotocópias: 1 
 

 Atestados repartidos da seguinte forma: 
 
 

NATUREZA DO ATESTADO JAN FEV MAR 
TOTAL 

1.º 
TRIM. 

ABR MAI JUN 
TOTAL 

2.º 
TRIM. 

 
JUL 

 
AGO 

TOTAL 

ADOÇÃO 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 
AGREG. FAMILIAR/ESCOLARES 90 21 1 112 6 17 7 30 9 4 142 
BANCÁRIOS 16 3 4 23 8 8 5 21 7 6 44 
BENEFICIOS SOCIAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
EMPRESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ENTIDADE PATRONAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
GEBALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA 1 0 1 2 2 1 1 4 0 0 6 
USO DE PORTE DE ARMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROVA DE VIDA NACIONAL 27 29 27 83 23 18 8 49 13 7 132 
PR. DE VIDA/AGREG. INTERNAC. 24 20 22 66 19 1 5 25 10 16 91 

RSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RESIDÊNCIA 45 34 49 128 42 44 44 130 59 86 258 
RESIDIU 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
SEF 44 28 30 102 40 34 27 101 37 41 203 
SEGURANÇA SOCIAL 7 1 2 10 1 1 1 3 0 0 13 
SPORTING 19 0 0 19 9 6 2 17 17 29 36 
MERCADORIAS/ALFANDEGÁRIOS 6 4 3 13 2 0 0 2 3 1 15 
TRIBUNAL 2 1 3 6 1 4 0 5 0 1 11 
UNIÃO DE FACTO 4 12 6 22 10 8 5 23 7 8 45 
VINDA 1 1 2 4 2 2 0 4 6 2 8 
VISITA AO RECLUSO 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 
TOTAL MENSAL 287 156 151 594 166 146 105 417 171 203 1011 

 
 
 
Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas 
Com a determinação do encerramento de serviços e da adoção de medidas de 
confinamento e distanciamento social, o serviço de autocarro não voltou a ser 
solicitado pelas entidades locais. 
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ESPAÇO CIDADÃO JAN FEV MAR 1.º TRIM. 
RENOVAÇÃO CARTÃO CIDADÃO 40 33 44 117 
CC ALTERAÇÃO/CONFIRMAÇÃO MORADA 5 8 14 27 
CARTA CONDUÇÃO +70 ANOS 1 7 14 22 

CARTA CONDUÇÃO -70 ANOS 3 5 1 9 

CHAVE MOVEL DIGITAL 15 27 21 63 

REGISTO CRIMINAL 35 7 12 54 

TOTAL SERVIÇOS MÊS 99 87 106 292 
 

ESPAÇO CIDADÃO ABR MAI JUN 2.º TRIM. 
RENOVAÇÃO CARTÃO CIDADÃO 39 53 30 122 
CC ALTERAÇÃO/CONFIRMAÇÃO MORADA 13 9 8 30 
CARTA CONDUÇÃO +70 ANOS 20 11 9 40 

CARTA CONDUÇÃO -70 ANOS 10 6 8 24 

CHAVE MOVEL DIGITAL 29 21 21 71 

REGISTO CRIMINAL 8 18 9 35 

CARTÃO EUROPEU SAÚDE – SS/ADSE 0 2 1 3 

TOTAL SERVIÇOS MÊS 119 120 85 325 

 
ESPAÇO CIDADÃO JUL AGO 3.º TRIM. 

RENOVAÇÃO CARTÃO CIDADÃO 35 36 71 
CC ALTERAÇÃO/CONFIRMAÇÃO MORADA 1 0 1 
CARTA CONDUÇÃO +70 ANOS 23 11 34 

CARTA CONDUÇÃO -70 ANOS 4 1 5 

CHAVE MOVEL DIGITAL 41 29 70 

REGISTO CRIMINAL 31 28 59 

CARTÃO EUROPEU SAÚDE – SS/ADSE 0 0 0 

TOTAL SERVIÇOS MÊS 135 105 240 

 

ESPAÇO CIDADÃO 
TOTAL ATÉ AO 

MOMENTO 
RENOVAÇÃO CARTÃO CIDADÃO 310 
CC ALTERAÇÃO/CONFIRMAÇÃO MORADA 58 
CARTA CONDUÇÃO +70 ANOS 96 

CARTA CONDUÇÃO -70 ANOS 38 

CHAVE MOVEL DIGITAL 204 

REGISTO CRIMINAL 138 

CARTÃO EUROPEU SAÚDE – SS/ADSE 3 

TOTAL SERVIÇOS MÊS 614 
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ANEXO I 
 TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS A 31.8.2021 

 NOME CATEGORIA DEPARTAMENTO 

1 HÉLDER AFONSO BATISTA FERREIRA Assistente Técnico AUDITÓRIO 

2 VÍTOR MANUEL MARTINS MOTA Sonoplasta Chefe AUDITÓRIO 

3 MARIA DA LUZ GUERREIRO  Assistente Operacional AUDITÓRIO 

4 IRENE DOLORES CANDEIAS SOARES AUGUSTO Assistente Operacional BIBLIOTECA MARIA KEIL 

5 CRISTINA ISABEL PEREIRA GASPAR Assistente Técnico BIBLIOTECA MARIA KEIL 

6 CRISTINA MARGARIDA DIAS Coordenador Técnico BIBLIOTECA MARIA KEIL 

7 SANDRA CRISTINA DA SILVA FONSECA SANTOS Assistente Operacional CA FORMAÇÃO 

8 NUNO VARELA Assistente Técnico CA FORMAÇÃO 

9 MARIA CLEMENTINA T. NASCIMENTO BESSA Assistente Técnico CAF - QTA. DOS FRADES 

10 MÓNICA MARIA OLIVEIRA DIAS Assistente Técnico CAF - QTA. DOS FRADES 

11 PATROCÍNIA CORREIA VIEIRA Assistente Operacional CAF – QTA. DOS FRADES 

12 JOSÉ MANUEL DA SILVA AFONSO GUERREIRO Técnico Superior CAF - SÃO VICENTE 

13 CÉLIA GOMES ABOIM Técnico Superior CENTRO DE CONVÍVIO 

14 ELISABETE MOREIRA SALES FERREIRA Assistente Operacional JI ALTO DA FAIA 

15 MARIA DA LUZ SARAIVA FIGUEIREDO BERNARDO Assistente Operacional JI ALTO DA FAIA 

16 ANA SOFIA PEREIRA ANDRADE Assistente Operacional JI LUMIAR 

17 PAULA CRISTINA GARCIA PINHEIRO Assistente Operacional JI LUMIAR 

18 ALICE ANA GOMES Assistente Operacional JI NUNO C. FERREIRA 

19 MAGDA VARELA Assistente Operacional JI NUNO C. FERREIRA 

20 ROSA MARIA DUARTE PACHECO Assistente Operacional JI NUNO C. FERREIRA 

21 MARGARIDA CONCEIÇÃO T. DE FREITAS RIBEIRO Assistente Operacional JI SÃO VICENTE 

22 CELESTE JESUS ROCHA DOS SANTOS MOREIRA Assistente Operacional JI TELHEIRAS 

23 ISABEL MARIA TEIXEIRA PINA Assistente Operacional JI TELHEIRAS 

24 ANTONIO AUGUSTO FIGUEIREDO Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

25 ANTONIO FERNANDO MARINHO TEIXEIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

26 ANTONIO JOSE BATISTA FERREIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

27 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CARVALHO Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

28 DEOLINDA MARIA AIRES TEIXEIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

29 EMÍLIA CARVALHO PROENCA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

30 FERNANDO CARLOS HENRIQUES FERREIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

31 FRANCISCO ARTUR DA SILVA RODRIGUES Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 



83 
 

32 JOÃO FERNANDO CARDOSO CORREIA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

33 JOAQUIM PEREIRA MARTINS Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

34 JOAQUIM SOARES MENEZES Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

35 JOSÉ ALEXANDRE PINTO RODRIGUES DE SÁ Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

36 JOSÉ MANUEL DE FIGUEIREDO RODRIGUES Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

37 JOSÉ MONTEIRO SEQUEIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

38 LUÍS FERNANDO DA SILVA JORGE Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

39 LUÍS MIGUEL MARQUES LEITÃO Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

40 MANUEL SOARES MENESES Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

41 MARIA CELESTE CARDOSO DE ALMEIDA PEREIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

42 MARIA DULCE LOPES DEUS PIMENTA AGUIAR Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

43 PAULO JORGE GONÇALVES DE MATOS Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

44 PAULO MANUEL GONÇALVES MARQUES REBELO Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

45 RICARDO ALEXANDRE MARTINS SOBREIRO Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

46 VITOR HUGO MENDES DA COSTA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

47 JOSÉ FERNANDES HENRIQUES SEQUEIRA Encarregado Geral  LIMPEZA URBANA 

48 ALFREDO TEIXEIRA DA COSTA Encarregado Operacional LIMPEZA URBANA 

49 FERNANDO JOSÉ SALES BENSASY Encarregado Operacional LIMPEZA URBANA 

50 RUI MANUEL BARRETO DE ALMEIDA Encarregado Operacional LIMPEZA URBANA 

51 ARMINDO CORREIA VIEIRA Assistente Operacional SEDE 

52 HELENA MARIA AMARAL MOTA NASCIMENTO Assistente Operacional SEDE 

53 CARLOS MANUEL DIAS ESTEVES Assistente Técnico SEDE 

54 CRISTINA FILIPA RODRIGUES SERRA Assistente Técnico SEDE 

55 GABRIELA MARIA VIEIRA NEVES Assistente Técnico SEDE 

56 LUCIA MARIA VELADA PREZADO Assistente Técnico SEDE 

57 MARIA ISAURA PEIXOTO DINIS CARVALHO Assistente Operacional SEDE 

58 SUSANA DA CONCEIÇÃO ALMINHAS PEREIRA Assistente Técnico SEDE 

59 PAULA CRISTINA AMARAL DOS SANTOS FORTES Coordenador Técnico SEDE 

60 PAULO CÉSAR LOPES RIBEIRO Coordenador Técnico SEDE 

61 ANDREIA CARINA BOM FAUSTINO SILVEIRA Técnico Superior SEDE 

62 JOÃO PEDRO LINO CATARINO Técnico Superior SEDE 

63 PATRÍCIA ISABEL ALVES CACHUCHO MARTINS Técnico Superior SEDE 

64 PAULA FILIPA FARIA OLIVEIRA CAMACHO Técnico Superior SEDE 
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65 MARIA MARGARIDA NUNES CABRAL Técnico Superior SEDE 

66 LUÍSA MARIA ALVES JORGE Técnico Superior UTIL  

67 LUÍSA ISABEL DA SILVA NUNES CIRÍACO GOMES Técnico Superior SEDE 

68 RICARDO JOSÉ QUINA LADEIRA Assistente Técnico AUDITÓRIO BMOR 

69 ANA FILIPA RODRIGUES SILVA Assistente Técnico CAF - QUINTA DOS FRADES 

70 ANABELA NASCIMENTO BESSA Assistente Técnico CAF - QUINTA DOS FRADES 

71 EDGAR FORTES CABRAL Assistente Técnico CAF - QUINTA DOS FRADES 

72 ANA CATARINA MARTINS LUCAS DA SILVA Assistente Técnico CAF - SÃO VICENTE 

73 JOANA FILIPA GONÇALVES MATEUS Assistente Técnico CAF - SÃO VICENTE 

74 JOÃO MIGUEL DUARTE ROSA Assistente Técnico CAF - SÃO VICENTE 

75 LURDES CRISTINA MAGALHÃES LARANJEIRA Assistente Técnico CAF - SÃO VICENTE 

76 MARIA MANUEL DE FRIAS E GOUVEIA CABRAL Assistente Técnico CAF - SÃO VICENTE 

77 MARIANA MARTINS BERNARDINO BOLÉO Assistente Técnico CAF - SÃO VICENTE 

78 MILENA JACINTA KWAN GUERREIRO Assistente Técnico UTIL 

79 PAULA ALEXANDRA DE CARVALHO ALVES Técnico Superior CAF - SÃO VICENTE 

80 SANDRO FILIPE SANTOS DA COSTA Assistente Técnico CAF - SÃO VICENTE 

81 VANESSA GUERREIRO MOREIRA Assistente Operacional CAF - SÃO VICENTE 

82 CATARINA PEREIRA EMYGDIO DA SILVA Assistente Técnico CAF – TELHEIRAS 

83 IGOR EMANUEL GONÇALVES PEREIRA Assistente Técnico CAF – TELHEIRAS 

84 JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA TABORDA Técnico Superior CAF – TELHEIRAS 

85 
ANA MARGARIDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 
ALBUQUERQUE JORGE 

Assistente Operacional CENTRO DE CONVÍVIO 

86 BRUNA PAULINO DA SILVA Assistente Operacional JI ALTO FAIA 

87 LILIANA SORAIA MESQUITA SANTOS SILVA Assistente Operacional JI EB 91 

88 ANA ISABEL AMARO DE BRITO DA FONSECA FÉLIX Assistente Operacional JI LUMIAR 

89 ROSA JACINTA SANDE TRAVANCA BENEDITO Assistente Operacional JI LUMIAR 

90 ANA ISABEL FONSECA MARTINS Assistente Operacional JI EB 34 

91 FERNANDA SOFIA DA SILVA FONSECA SANTOS Assistente Operacional JI EB 34 

92 MARIA MANUELA PINTO AVELEIRA Assistente Operacional JI EB 34 

93 MARIA DO CÉU PEREIRA MOREIRA CRESOL LOPES Assistente Operacional JI SÃO VICENTE 

94 TATIANA RAQUEL FIGUEIREDO ALMEIDA Assistente Operacional JI SÃO VICENTE 

95 
ANA CRISTINA FAUSTINO DOS SANTOS 
RODRIGUES CASTELO Assistente Operacional JI TELHEIRAS 

96 
CECILIA DO ROSÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
COITO TAVARES 

Assistente Operacional JI TELHEIRAS 

97 VÂNIA PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA Assistente Operacional JI TELHEIRAS 

98 
ANA PAULA PEREIRA RODRIGUES MOREIRA 
CRESOL 

Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 
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99 ANTÓNIO JOSÉ ALVES QUADROS Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

100 ANTÓNIO SOARES CABRAL Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

101 CARLA MARIA CANHA DIAS FERREIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

102 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

103 CLÁUDIO RAFAEL MARQUES FERNANDES Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

104 DIOGO RAFAEL DA CUNHA DOMINGUES Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

105 FERNANDO CARLOS HENRIQUES FERREIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

106 FERNANDO JOSÉ GUEDES PEREIRA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

107 HÉLDER ALBERTO DA CUNHA LISBOA TROVOADA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

108 JORGE MANUEL FORTES TEODOLINDA Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

109 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA ALVES Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

110 KLEIN DE MELO MIGUEL Assistente Técnico LIMPEZA URBANA 

111 LUÍS MIGUEL BISPO MARQUES PINTO Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

112 PAULO SÉRGIO MONTEIRO TAVARES Assistente Operacional LIMPEZA URBANA 

113 ANA CARINA CALVÁRIO DA SILVA Assistente Técnico SEDE 

114 JOANA ATAÍDE MOTA MELO ANTUNES Técnico Superior SEDE 

115 MARIA MARGARIDA NUNES CABRAL Técnico Superior SEDE 

116 
NUNO HENRIQUE DE SOUSA ROSA TAMM 
GOMES Técnico Superior SEDE 

117 PAULO JORGE SANTOS SILVA Assistente Operacional SEDE 

118 PAULO PEREIRA DE SOUSA CORRÊA MENDES Assistente Técnico SEDE 

119 SÓNIA ALEXANDRA BRANCO FRANCISCO Técnico Superior SEDE 

120 SUSANA SARAMAGO Técnico Superior SEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

ANEXO II 
QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO A 31.8.2021 

 

 NOME FUNÇÕES ÁREA Serviço Valor Fundamento / Observações 

1 Dionísio Costa Motorista 
Geral Exterior 

1000 
Novo prestador, para assegurar condução viatura 

pesada 

2 Andreia Ribeiro Ginástica Sénior UTIL UTIL 376 Nova oferta formativa 

3 
Ana Cristina 

Campos Costa Maestrina Coro UTIL 
UTIL UTIL 

400 Novo prestador, substitui contratado anterior 

4 Rafael Barreto Dança Educação CA Formação 600 Já em funções 

5 Telma Pereira Música Educação CA Formação 600 Já em funções 

6 João Sebastião Maestro Coro Rock Cultura Sede JFL 600 Nova atividade 

7 Joana Saraiva Teatro Educação CAF 800 Nova atividade 

8 Maria Carreira Dança Educação CAF 100 Nova atividade 

9 Patrícia Pinto Dança Educação CAF 140 Nova atividade 

10 Filipe Bacelar 
Serviços jurídicos e 
encaminhamento 

Sup. Governação Sede JFL 
1200 Novo prestador, substitui contratado anterior 

11 Maria João Semedo 
Contratação pública e 

apoio jurídico 
Sup. Governação Sede JFL 

2000 
Reforço depois da reforma administrativa, 

substituição de anterior jurista 

12 Marta Matreno Assessoria Educação Sup. Governação Sede JFL 1400 Substitui assessoria anterior 

13 Daniel Nunes 
Assessoria LHU e 

Proteção Civil 
LHU / Proteção 

Civil 
Sede JFL 

1800 Substitui assessoria anterior 

14 Ana Teresa Bojaca Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

15 Andreia Cerqueira Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

16 Carina Vicente Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

17 M.ª Fátima Souto Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

18 Patrícia Silva Santos Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

19 Paula Velez Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

20 Daniela Morais Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio (NEE) 

21 Florbela Silva Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

22 M.ª Helena Varela Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

23 Liliana Vargas Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio (NEE) 

24 Bruna Ferreira Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

25 Ana Filipa Dinis Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

26 Paola Corrêa Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

27 Wilma Miguel Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio 

28 Regina Silva Apoio JI Educação JI 750 Cumprimento do rácio (NEE) 

29 João P- Cortezão Monitor Educação CAF 800 Substituição de saída 

30 Olson Ferreira Monitor Educação CAF 800 Substituição de saída 

31 Érica Fernandes Monitor Educação CAF 800 Substituição de saída 

32 Inês Gomes da Silva Monitor Educação CAF 800 Substituição de saída 

33 Vânia Perdigão Monitor Educação CAF 800 Substituição de saída 

34 Ana Silva Monitor Educação CAF 800 Substituição de saída 

35 Naomy Renner Monitor Educação CAF 800 Substituição de saída 

36 Alexandre Correia Monitor Educação CAF 800 Reforço NEE 

37 Catarina Mendonça Monitor Educação CAF 800 Substituição de saída 

38 Carlos G. Varela Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

39 Tiago Ramos Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 
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40 Cristina Lemos Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

41 João Domingues Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

42 Nelson Campos Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

43 Paulo J. Machado Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

44 Rui Correia Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

45 António P. Correia Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

46 Mónica Lopes Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

47 Catarina Barbosa Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

48 Nuno Miguel Dinis Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

49 Miguel Ângelo Dias Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

50 Francisco Quadros  Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

51 Luís Carlos Freitas Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

52 João Santos Higiene Urbana LHU Posto 750 CDC e Contrato Interadministrativo com a CML 

53 Leandro Novais Expediente/estafeta Geral Sede JFL 750 Reforço 

54 Pedro Cortez Motorista Desenv. Social Sede JFL 800 Reforço logístico apoio serviços alimentação 

55 Elisabete Batista Monitor Educação CAF 800 Reforço COVID-19 

56 
João Pedro Ferreira 
Santos 

Monitor Educação CAF 
800 Reforço COVID-19 

57 
Joana Rita Pereira 
Afonso 

Monitor Educação CAF 
800 Reforço COVID-19 

58 
Diana Marques 
Baião Monitor Educação CAF 800 Reforço COVID-19 

59 
Marta Filipa Duarte 
Delfino Apoio JI Educação JI 750 Reforço COVID-19 

60 
Cristiano Alberto 
das Dores Pinto Monitor Educação CAF 800 Reforço COVID-19 

61 
Andreia Filipa 
Pereira Monitor Educação CAF 800 Reforço COVID-19 

62 
Ângela Lourenço 
Lopes Monitor Educação CAF 800 Reforço COVID-19 

63 Maria João Barroso Apoio JI Educação JI 750 Reforço COVID-19 

64 
Ana Catarina 
Santos Apoio JI Educação JI 750 Reforço COVID-19 

65 
Soraia Patrícia 
Formas do Monte Apoio JI Educação JI 750 Reforço COVID-19 

66 

Daniela Filipa de 
Figueiredo Gomes 
Ribeiro 

Apoio JI Educação JI 
750 Reforço COVID-19 

67 
Beatriz Costa Pinto 
Baptista Monitor Educação CAF 800 Reforço COVID-19 

68 Ana Patrícia Freitas Apoio JI Educação JI 750 Reforço NSE 

69 Rodrigo Ferreira Apoio Vacinação Prot. Civil Prot. Civil 800 COVID 19  

70 Luís Filipe Rocha Apoio Vacinação Prot. Civil Prot. Civil 800 COVID 19 

71 Madalena Martins  Apoio Vacinação Prot. Civil Prot. Civil 800 COVID 19 
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ANEXO III – ESPAÇOS VERDES 

 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

184850 Rua da Quinta das Conchas Colégio S. Tomás 

180400 Rua da Tóbis Portuguesa Rua da Tóbis Portuguesa 

180600 Talude do Metro da Quinta das Conchas Rua Luis Pastor de Macedo 

184780 Rua Raul Mesnier du Ponsard Rua Raul Mesnier du Ponsard 

180550 Rua José da Costa Pedreira Centro de Hemodialise – canteiros 

180370 Rua Prof. Salazar de Sousa Rua Prof. Salazar de Sousa 

180430 Rua Agostinho Neto/Rua Manuel Marques Parque Europa 

180450 Rua Agostinho Neto Rua Agostinho Neto 

180310 Rua José Melo e Castro Rua José Melo e Castro 

180230 Rua Amílcar Cabral Rua Amílcar Cabral 

180220 Rua Agostinho Neto/Rua Pedro Bandeira Rua Agostinho Neto/Rua Pedro Bandeira 

180330 Rua Pedro Bandeira Rua Pedro Bandeira 

180340 Rua Pedro Bandeira/Az. Entremuros Rua Pedro Bandeira/Az. Entremuros 

180290 Rua Embaixador Martins Janeira Rua Embaixador Martins Janeira 

180470 Rua José Galhardo Rua José Galhardo 

180660 Vila Lambert Rua Agostinho Neto 

184600 Rua Embaixador Martins Janeira, junto ao n.º 4 Rua Embaixador Martins Janeira, junto ao n.º 4 

180020 Aldeia Olímpica Rua Prof. Fernando da Fonseca 

180500 Alameda das Linhas de Torres Alameda das Linhas de Torres, 62 

180440 Alameda das Linhas de Torres Alameda das Linhas de Torres/Montepio Geral 

180060 Av. Rainha D. Amélia/Av. Padre Cruz Rua Ernesto Costa 

180160 Praça Rainha D. Filipa Praça Rainha D. Filipa 

180170 Praça Rainha Santa Praça Rainha Santa 

180260 Praça Rainha D. Luísa de Gusmão Praça Rainha D. Luísa de Gusmão 

180070 Avenida Rainha D. Leonor Avenida Rainha D. Leonor 

180010 Alameda das Linhas de Torres- D Alameda das Linhas de Torres-D 

180140 Pavilhão Rosa/Avenida Padre Cruz Avenida Padre Cruz/Rua do Lumiar 

180130 Mercado do Lumiar Avenida Padre Cruz/Rua do Lumiar 

180510 Rua Luís de Freitas Branco, traseiras nº 12 e 14 Rua Luís de Freitas Branco 

180180 Praceta Dr. Henrique Martins Gomes Praceta Dr. Henrique Martins Gomes 

180410 Rua Virgínia Vitorino Rua Virgínia Vitorino 

180320 Rua Luís de Freitas Branco, traseiras do Mercado Rua Luís de Freitas Branco, traseiras do Mercado 

180280 Rua Dr. Henrique Martins Gomes Rua Dr. Henrique Martins Gomes 

S/C Rua Agostinho Neto/Al. Linhas Torres Rua Agostinho Neto/Al. Linhas Torres 

180690 Rua Adriana de Vecchi Rua Adriana de Vecchi (malha 7) 

180670 Jardim da Malha 3 do PUAL Rua Belo Marques/Rua Nóbrega e Sousa 

184740 Rotunda das Cinco Vias Av. Álvaro Cunhal/Rua Helena Vaz Silva/Av. Arnaldo Ferreira 

180610 Jardim da Malha 4 do PUAL Rua General Vasco Gonçalves 

184420 Rua Pedro Queirós Pereira/Talude  Rua Pedro Queirós Pereira/Rua Helena Vaz Silva 

PER PER 1, 2 e 3 Rua Maria Alice, n.º 7/Rua M.ª José da Guia, junto ao n.º 12 

PER Rua Maria Alice Rua Maria Alice (junto ao parque infantil) 
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CÓDIGO DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

PER PER 8 Rua Eduardo Covas (traseiras) 

PER PER 9 Rua Helena Vaz Silva/Rua Ferrer Trindade 

185030 Rua Maria Margarida Centro de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário 

18065 Largo República da Turquia Largo República da Turquia 

18039 Rua República da Paraguai Rua República do Paraguai 

184400 Rua Prof. Manuel Valadares Rua Prof. Manuel Valadares 

180150 Praceta da Rua Alexandre Ferreira Praceta da Rua Alexandre Ferreira 

180270 Rua da Castiça Rua da Castiça (talude) 

180250 Rua Comandante Fontoura da Costa Rua Comandante Fontoura da Costa 

180210 Rua José Pinto Correia Rua José Pinto Correia 

180200 Rua Actor Epifânio Rua Actor Epifânio 

180530 Calçada do Poço Calçada do Poço 

180090 Calçada da Carriche/Calçada do Poço Calçada do Poço 

180360 Rua José Pinto Correia Estrada de Desvio/Rua José P. Correia 

180240 Rua André Gouveia/Calçada da Carriche Rua André Gouveia/Calçada da Carriche 

180460 Rua Garcia Resende Rua Garcia Resende 

180300 Rua Jaime Lopes Dias Rua Jaime Lopes Dias 

180040 Alameda Mahatma Gandhi (quarteirão) Al. M. Gandhi/R. Teófilo Carvalho Santos/R. Isaac Rabin 

180570 Rua Duarte Vidal Rua Duarte Vidal 

180580 Rua Prof. Orlando Ribeiro  Rua Prof. Orlando Ribeiro 

180490 Rua Teófilo Carvalho dos Santos Rua Teófilo Carvalho Santos  

184830 Jardim Mahatma Gandhi  Alameda Mahatma Gandhi 

184540 Rua Teófilo Carvalho dos Santos - Logradouro Rua Teófilo Carvalho Santos - Logradouro 

180560 Rua Prof. Alfredo de Sousa Rua Prof. Alfredo de Sousa 

180030 Al. Mahatma Gandhi/R. Fernando L. Graça Al. Mahatma Gandhi/R. Fernando Lopes Graça 

184550 Az. dos Ulmeiros - Hosp. Força Aérea Azinhaga dos Ulmeiros 

184530 Rua Fernando Lopes Graça Rua Fernando Lopes Graça 

184510 Rua Fernando Lopes Graça Rua Fernando Lopes Graça - traseiras do lte. 7 

180590 Rua Abel Salazar Rua Abel Salazar 

180940 Rua Armindo Rodrigues Rua Armindo Rodrigues 

184240 Rua Frederico George Rua Frederico George 

184810 Alto da Faia Rua Armindo Rodrigues/Rua Frederico George 

184560 Rua Prof. Bento de Jesus Caraça Rua Prof. Bento Jesus Caraça 

180850 Rua Prof. João de Castro Mendes Rua Prof. João Santos Castro 

181180 Rua Prof. Prado Coelho Rua Prof. Prado Coelho 

184670 Rua Prof. Queirós Veloso  Rua Prof. Queirós Veloso 

180840 Rua Prof. Damião Peres Rua Prof. Damião Peres 

183970 Rua Prof. Bento de Jesus Caraça - EPAL Rua Prof. Bento de Jesus Caraça – EPAL 

182350 Rua Brito Camacho Rua Brito Camacho 

PER Rua Prof. Fernando Mello Moser Rua Prof. Fernando Mello Moser 

184580 Rua Prof. Manuel Viegas Guerreiro Rua Prof. Manuel Viegas Guerreiro 

181960 Rua António Livramento Rua António Livramento 

182170 Rua Prof. Hernâni Cidade Rua Prof. Hernâni Cidade 
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CÓDIGO DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

183570 Rua Prof. Delfim Santos Rua Prof. Delfim Santos 

183390 Rua Prof. Vieira de Almeida Rua Prof. Vieira de Almeida 

181140 Rua Prof. Luis Reis dos Santos Rua Prof. Luis Reis dos Santos 

182020 Rua Prof. Virgínia Rau Rua Prof. Virgínia Rau 

180960 Rua Prof. Armindo Monteiro Rua Prof. Armindo Monteiro 

180380 Rua Prof. Vítor Fontes Rua Prof. Vítor Fontes – traseiras 

181660 Estrada de Telheiras Estrada de Telheiras 

180520 Avenida Ventura Terra Avenida Ventura Terra 

182540 Rua Carvalhão Duarte Talude da Rua Carvalhão Duarte 

184310 Rua Prof. Barbosa Soeiro Rua Prof. Barbosa Soeiro 

182130 Rua José Escada Rua José Escada 

184320 Rua Prof. Aires de Sousa Rua Prof. Aires de Sousa 

181980 Rua Carvalhão Duarte Rua Carvalhão Duarte 

183000 Rua Prof. Manuel Cavaleiro Ferreira Rua Prof. Manuel Cavaleiro Ferreira 

181740 Rua Prof. João Barreira Rua Prof. João Barreira 

184700 Rua José Escada Rua José Escada 

183920 Praceta Prof. José conde Praceta Prof. José conde 

181250 Rua Prof. Mário Chicó Rua Prof. Mário Chicó 

184330 Canteiros na R. Prof. Vieira de Almeida Rua Prof. Vieira de Almeida 

184620 Rua Prof. Moisés Amzalak Rua Prof. Moisés Amzalak 

184630 Rua Prof. Carlos Teixeira Rua Prof. Carlos Teixeira- Quinta Inglesinhos 

182470 Rua Prof. Eduardo Cortesão Rua Prof. Eduardo Cortesão 

113190 Rua Prof. Luís da Cunha Gonçalves Rua Prof. Luis da Cunha Gonçalves - Quinta Inglesinhos 

112130 Rua Prof. Mário de Albuquerque Rua Prof. Mário de Albuquerque – Quinta Inglesinhos 

11017 Alameda Roentgen Jardim da Alameda Roentgen 

18213 Rua Fernando Namora/Rua Jorge Campino Rua Fernando Namora/Rua Jorge Campino 

183940 Rua Prof. Francisco Gentil – Metro Jardim do Metropolitano 

184420 Alameda da Música - Per 12 Alameda da Música 

183890 EB1 N 31 do Lumiar Rua Luis de Freitas Branco 

184170 EB1 N 91 e JI da Cruz Vermelha Rua Maria Margarida 

333150 EB1 N 34 e JI da Musgueira Norte Rua José Cardoso Pires 

184800 JI do Lumiar Rua Mário Sampaio Ribeiro 

S/C Rotunda Visconde Alvalade Rotunda do Sporting 

180540 Jardins Alto do Lumiar Alameda da Música (entre a Rua D e Rua E - Malha 15) 

18044 Alameda das Linhas de Torres, 94 Alameda das Linhas de Torres, 94 

181510 EB1 e JI do Alto da Faia Rua Abel Salazar 

185060 Rua Fernando Lopes Graça Rua Fernando Lopes Graça, junto ao n.º 5 

184810 Alto da Faia III/ALDI Rua Armindo Rodrigues/Rua Frederico George 

185050 Rua Fernando Lopes Graça (traseiras Rua Fernando Lopes Graça (traseiras) 

183180 EB1 N 57 de Telheiras Rua José Escada 

11123 EB1 Nº2 São Vicente de Telheiras Rua Fernando Namora 

183830 JI de Telheiras Rua Hermano Neves 

112500 Rua Luis Cunha Gonçalves Rua Luís da Cunha Gonçalves (Creche) 

S/C Praça Central Jardim Professor José Caldeira Cabral 
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ANEXO IV – APOIO ALIMENTAR EM 2021 

Resposta insuficiência de meios (AGREGADOS) JULHO AGOSTO SETEMBRO 
Junta de Freguesia do Lumiar (BA e reforço) 85 + 15 (SOS) = 100 90 + 5 (SOS) = 93 80 + 2 (SOS) =85 
Refeições Quentes da CML e Restauração FDS 47 50 53 
Paróquia São João de Brito (BA) 45 45 45 
Carmoteca (BA) 28 28 28 
Paróquias Telheiras (Cabazes) 24 24 24 
Santa Casa Misericórdia LX (PO APMC) 66 75 75 
CAJIL (Cantina Social) 2 2 2 
Associação Emergência Social (Cabazes) 20 20 20 
TOTAIS 329 330 319 

 
     

Resposta insuficiência de meios (PESSOAS) JULHO AGOSTO SETEMBRO 
Junta de Freguesia do Lumiar (BA e reforço) 317 295 273 
Refeições Quentes da CML e Restauração FDS 81 84 86 
Paróquia São João de Brito (BA) 96 96 96 
Carmoteca (BA) 54 54 54 
Paróquias Telheiras (Cabazes)1  48 48 48  
Santa Casa Misericórdia LX (PO APMC) 288 309 309 
CAJIL (Cantina Social) 2 2 2 
Associação Emergência Social (Cabazes) 45 45 45 
TOTAIS 964 956 946 
 
1 Estima-se neste caso um valor médio de 2 
pessoas por agregado, na ausência de dados 
detalhados 
 
  

 
 
 
 
     

 

APOIO DOMICILIÁRIO JULHO AGOSTO SETEMBRO 
SCML 45 45 45 
Centro Social da Musgueira 80 80 80 
CAJIL 60 60 60 
Carmoteca 15 15 15 
TOTAIS 200 200 200 

 

 

Tendo cessado em julho de 2020 o apoio de cabazes de produtos frescos fornecidos 
pela CML, a JFL consciente da importância da qualidade nutricional deste apoio 
assumiu a partir de Setembro de 2020 a entrega de cabazes de produtos frescos duas 
vezes por mês em complementaridade ao cabaz do banco alimentar contra a fome. 
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CABAZES DE PRODUTOS FRESCOS – JFL  
JULHO 85 agregados 
JULHO 85 agregados 
AGOSTO 85 agregados 
AGOSTO 85 agregados 
SETEMBRO 85 agregados 
SETEMBRO (estimado) 85 agregados 
TOTAL  510 cabazes 

 

 

Apoio domiciliário 

Ainda que não corresponda sempre necessariamente a situações de carência económica 
ou insuficiência de meios, mas antes a resposta de apoio a população com mobilidade 
reduzida ou impossibilitada de sair do domicílio, inclui-se nesta sede a tabela sobre 
apoio domiciliário prestado no quadro das instituições da Freguesia com essa valência 
protocolada com a Segurança Social, visto que corresponde a uma resposta com 
componente alimentar relevante.  

 

APOIO DOMICILIÁRIO Utentes por mês 
SCML 45 
Centro Social da Musgueira 80 
CAJIL 60 
Carmoteca 15 
TOTAIS 200 
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