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1. Funcionamento da Junta de Freguesia 

____________________________________________________________ 

 

Organização do Executivo 

PRESIDENTE 

Ricardo Mexia 

Coordenação Geral: 

 - Representação Institucional 

 - Planeamento estratégico 

 - Gestão Urbanística 

 - Política de Qualidade 

Transparência, Gestão participada e Cidadania 

Recenseamento e Eleições 

Proteção Civil 

Ambiente: 

- Espaços Verdes 

- Sensibilização ambiental e ação climática. 

- Eficiência energética 

- Sustentabilidade económica, social e ambiental 

SECRETÁRIO 

José da Silva Pinto 

Espaço Público 

Desporto: 

- Competições desportivas 

- Atividade física 

Associativismo e Voluntariado 

Mobilidade Inteligente: 

- Transportes 

- Trânsito 

Gestão e conservação de Instalações de Equipamentos 
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TESOUREIRA 

Joana Barata Lopes 

Gestão Financeira e Patrimonial: 

- Orçamento 

- Contabilidade 

- Tesouraria 

- Inventário 

- Planos plurianuais de investimento 

- Contratação Pública 

Assuntos jurídicos 

Modernização e Gestão administrativa: 

- Secretaria e expediente- Serviços de atendimento 

Educação: 

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

- Programas Educativos 

- Diversidade e inclusão 

- Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

Juventude 

Higiene e bem-estar animal 

VOGAL 

Ana Beatriz Nunes 

Desenvolvimentos Social: 

- Apoio Social 

- Rede Social 

- Habitação 

- Centro de Artes e Formação 

- Pessoas com deficiência e plano de acessibilidades 

Saúde e Bem-estar 

Envelhecimento ativo 

Ciência e Conhecimento 
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VOGAL 

Carla Sequeira 

(substituta legal do Presidente em caso de 

falta ou impedimento) 

Desenvolvimento Económico: 

- Atividade Económicas 

- Licenciamento 

- Inovação e Tecnologia  

- Empreendedorismo 

- Mercado e Feiras 

- Emprego 

- Formação profissional 

Gestão dos Recursos Humanos 

VOGAL 

Fernando Baião 

Higiene Urbana: 

- Limpeza de Espaços Públicos 

- Centros de Higiene Urbana 

- Gestão e manutenção de 

equipamentos de higiene 

VOGAL 

Madalena Pestana de Vasconcelos 

Cultura: 

- Programação cultural 

- Património cultural 

- Espaços de ciência e cultura 

- Centro de Documentação Histórica 

Comunicação: 

- Comunicação Externa e Interna 

- Plataformas de comunicação 

- Proximidade ao cidadão 

- Boletim 

 

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

pelas 15 horas, tendo as reuniões públicas de executivo lugar na última segunda-feira 

do mês pelas 17.30h.  
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Atendimento ao público 

Presidente: 

4ª Feira das 15h00 às 17h00 – Sede ou Pólo de Telheiras – Por marcação. 

Última semana de cada mês: 4ª Feira das 15h00 às 20h00 – Sede – Por marcação. 

Secretário José Silva Pinto: 

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

Tesoureira Joana Barata Lopes: 

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

Vogal Ana Beatriz Nunes: 

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

Vogal Carla Sequeira: 

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

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

Vogal Fernando Baião: 

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

marcação. 

Vogal Madalena Pestana de Vasconcelos: 

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

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

____________________________________________________________ 

 

Administração Autárquica  

• Oito reuniões de executivo, das quais, 2 reuniões públicas;   

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

respectivas Comissões;  

• Atendimentos ao público: 23 

 

Reuniões e Relações Institucionais 

Abril 

● Reunião com a Parceria Local de Telheira para o desenvolvimento de Projetos no 

Lagar de São Vicente; 

● Reunião com a Parceria Local de Telheira para o desenvolvimento do Projeto 

"Adoção de canteiros"; 

● Reunião de esclarecimento com a Câmara Municipal de Lisboa, o Metropolitano 

de Lisboa e a administração do condomínio do n.º4 da Rua Fernando Curado 

Ribeiro, com vista a dar conhecimento do projeto a realizar relativo ao terminal 

satélite; 

● Reunião com a Vereadora Joana Almeida, à cerca de questões relacionadas com 

o urbanismo; 

● Reunião com o projeto “Música no Termo”; 

 

Maio 

● Reunião com a Academia Musical Joaquim Xavier Pinheiro 

● Reunião com o departamento de articulação com a SGAL, da Câmara Municipal 

de Lisboa, para análise de várias situações na freguesia pendentes de resolução; 

● Reunião a Associação de Pais da Escola Básica do Alto da Faia; 
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● Reunião com a PSP; 

● Reunião com a EPAL; 

● Reunião com a Cofidis, que mudou recentemente a sua sede em Portugal, para 

a Freguesia do Lumiar, para avaliação de futuras parcerias; 

● Visita e reunião do Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, José Amaral 

Lopes, à Junta de Freguesia do Lumiar, para resolução de algumas questões 

comuns às duas freguesias; 

● Reunião com o Agrupamento de Escolas Lindley Cintra; 

● Reunião com o Ginásio Clube Português; 

● Reunião Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) na sequência da candidatura, 

apresentada pela Junta de Freguesia do Lumiar, em parceria com a Parceria Local 

de Telheiras, para 9 meses de apoio personalizado para desenvolverem ações de 

combate à pobreza energética;  

● Reunião com a Sra. Secretária de Estado da Habitação e a Sra. Vereadora do 

Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa sobre os terreno Maria Droste, em 

Telheiras; 

● Reunião com a Parceria Local de Telheiras sobre o Centro de Recursos "Telheiras 

Sustentável", o projeto ByeWaste e o projeto vencedor do orçamento 

participativo ReCoopera. Na parte executiva destes projetos estão envolvidos 

parceiros como o Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

a ART-Associação de Residentes de Telheiras, a Associação de Pais da EB1+JI de 

Telheiras, a APRe!, o Banco de Tempo, a Sempre Ligados e a AEDC, bem como 

alguns residentes a título individual; 

● Reunião com o CPKA - Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, sobre o 

Rally de Lisboa; 

● Reunião com a Diretora do Colégio Mira Rio, sobre a circulação na Estrada de 

Telheiras; 

● Receção ao Embaixador Paraguai, para uma visita de cortesia à Junta de 

Freguesia do Lumiar, e à Rua República do Paraguai; 

● Reunião com o Colégio São Tomás; 

● Reunião com a Vereadora Laurinda Alves, sobre projetos a desenvolver na 

Freguesia do Lumiar com financiamento do PRR; 
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● Receção ao casal de Noivos de Santo António da Freguesia do Lumiar; 

Junho 

● Reunião com a PACATA, Parque Carnide – Telheiras, Associação Ambiental 

constituída em 2015 com a finalidade estatutária de proteção, defesa, 

conservação e melhoria do ambiente, da natureza e da qualidade de vida dos 

residentes de Telheiras e das áreas envolventes de Lumiar e Carnide, sobre a 

operação de loteamento projetada pela ESTAMO – Participações Imobiliárias, S. 

A., para o terreno Maria Droste, delimitado pela Travessa da Luz, pela Estrada da 

Luz, pela Rua Professor Jorge Campinos e pela Rua do Seminário. 

 

Representação geral 

Abril 

● Visita às novas instalações da Cofidis, que mudou a sua sede em Portugal para as 

Natura Towers na Freguesia do Lumiar; 

● Tomada de posse da AEENSP – Associação de Estudantes da Escola Nacional de 

Saúde Pública 

Maio 

● Participação na 1ª Assembleia das Crianças de Lisboa, um desafio lançado à 

cidade, pela Presidente da Assembleia Municipal para a realização de uma 

parceria entre a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, as Juntas de 

Freguesia e as escolas da cidade, para constituir um órgão consultivo, informal, 

que reúne 2 crianças de cada uma das vinte e quatro freguesias da cidade, um 

rapaz e uma rapariga, com idades compreendidas entre os oito e os doze anos, 

para se pronunciarem sobre as políticas públicas que envolvem as crianças, 

nomeadamente a educação, desporto, habitação, espaço público, cultura, 

direitos sociais, segurança, etc. A iniciativa procura promover o acesso das 

crianças de Lisboa a novas oportunidades de aprendizagem e de participação 

política; desenvolver competências comunicacionais das crianças, de 
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relacionamento interpessoal e de reflexão crítica; proporcionar o diálogo entre 

as crianças e decisores políticos; capacitar as crianças para participarem no 

governo da cidade e assim promover participações futuras ao longo da sua vida. 

● Participação no Fórum de Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, 

onde a Polícia de Segurança Pública falou aos atores sociais das mais diversas 

áreas da 3ª Divisão Policial, do Comando Metropolitano de Lisboa, sobre o 

modelo de policiamento de proximidade. 

● Participação no Festival Mental, um Festival da Saúde Mental, iniciado em 2017, 

para a promoção da saúde mental, o combate ao estigma e à iliteracia em Saúde 

Mental; 

● Participação nas III Jornadas Internacionais do Pensamento Emocional, 

promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, 

o ISCTE, o Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, entre outros, sob o 

tema “Olhares diversos da Educação em Comunidade”, onde foram 

apresentados três desafios: Comunidade de Inovação, Comunidade Saudável e 

Comunidade Sustentável. Esta iniciativa procurou pôr em prática os resultados 

da investigação e da intervenção sobre as diferentes formas e ferramentas para 

o nosso cérebro aprender e contou com diversos momentos de aprendizagem 

imersivos, que incluíram apresentações, mesas-redondas, workshops 

participativos e interação entre todos; 

● Presença na comemoração do Dia Nacional do Paraguai. 

● Presença na estreia do documentário de Beatriz Couceiro – “One week ´til 

doomsday”; 

● Presença em almoço no Centro Social da Musgueira; 

● Visita aos ensaios da Marcha do Lumiar, com a presença do Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa e do Vereador da Cultura; 

● Abertura do Festival de Telheiras, que decorreu de 27 de Maio a 5 de Junho, com 

uma programação que incluiu concertos, oficinas, dança, comes e bebes, arraial, 

sustentabilidade, momentos para toda a família, todos os gostos e todas as 

idades; 
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● Assinatura Protocolo com a NeuroSer - Centro de Diagnóstico e Terapias: 

Alzheimer e Outras Patologias, para atribuição de canteiros da Freguesia a serem 

cuidados por pacientes desta instituição; 

Junho 

● Presença na inauguração da sede nacional da Cofidis nas Natura Towers, na 

Freguesia do Lumiar; 

● Presença no Music Theater Lisboa; 

● Jantar com James Ludwig e Martim Galamba sobre o  Music Theater Lisboa ; 

● Presença nos Casamentos de Santo António; 

● Presença nas Marchas Populares de Lisboa para apoiar a Marcha do Lumiar; 

 

Outros 

● Reunião com o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e a Iniciativa 

Liberal, para o exercício do Direito de Oposição; 

● Realização da segunda reunião da Comissão Social de Freguesia; 

● Inauguração Zona das Crianças - o grupo de vizinhos do Bairro de Telheiras, cujo 

projeto foi o vencedor do Programa Bairro Feliz no Hipermercado Pingo Doce de 

Telheiras, recebeu o prémio no valor de € 900,00 (novecentos euros), com IVA 

incluído. Este grupo de vizinhos do Bairro de Telheiras, vencedores do prémio, 

convidou a Junta de Freguesia do Lumiar para ser parceira neste processo e 

executar o espaço “Zona da Criança”, delimitação de um espaço onde as crianças 

possam brincar, sentar, deitar livremente, em segurança, sem o perigo de se 

sujarem ou contaminarem com dejetos caninos, contribuindo para o 

desenvolvimento físico e psicomotor, podendo as crianças 

que frequentem esse espaço desenvolver atividades ao ar livre com maior 

frequência. 

● Reunião para preparação da candidatura da Junta de Freguesia do Lumiar, em 

parceria com a Parceria Local de Telheiras, ao Energy Poverty Advisory Hub 

https://energy-poverty.ec.europa.eu/index_en
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(EPAH), para 9 meses de apoio personalizado para desenvolverem ações de 

combate à pobreza energética.  

 

  

https://energy-poverty.ec.europa.eu/index_en
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3. Divisão Administrativa e Financeira 

____________________________________________________________ 

 

3.1. Secretaria-geral  

____________________________________________________________ 

Serviços gerais: 
 

● Eleitores recenseados: 39.133 
● Licenciamento de canídeos e gatídeos: 5 
● Certificação de fotocópias: 1 
● Atestados repartidos da seguinte forma: 

 

 Abril Maio Junho TOTAL 

ADOÇÃO 0 0 0 0 

AGREGADO FAMILIAR/ESCOLARES 3 13 3 19 

BANCÁRIOS 10 6 3 19 

BENEFÍCIOS SOCIAIS 0 1 0 1 

EMPRESA 0 0 0 0 

ENTIDADE PATRONAL 0 0 1 1 

GEBALIS 0 1 0 1 

INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA 1 2 0 3 

LICENÇA E USO DE PORTE DE ARMAS 0 0 0 0 

PROVA DE VIDA NACIONAL 22 20 7 49 

PROVA DE VIDA/AGREGADO 
 INTERNACIONAL 

9 14 5 28 

RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 0 0 0 0 

RESIDÊNCIA 75 96 44 215 

RESIDIU 0 1 0 1 

SEF 67 92 35 194 

SEGURANÇA SOCIAL 2 0 0 2 
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 Abril Maio Junho TOTAL 

SPORTING 1 2 1 4 

TRANSPORTE DE  
MERCADORIAS/ALFANDEGÁRIOS 

2 1 1 4 

TRIBUNAL 0 2 0 2 

UNIÃO DE FACTO 7 13 4 24 

VINDA  2 3 2  7 

VISITA AO RECLUSO 0 0 0 0 

TOTAL MENSAL 201 267 106 574 

 
 
 
Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas: 
 

28/04 Nuclisol Lisboa 

29/04 Escola Lindley Cintra Lisboa 

01/05 Igreja do Lumiar Fátima  

06/05 Escola Lindley Cintra Lisboa 

12/05 Obra Social Paulo VI Sintra 

16/05 Escola 2+3 Alto do Lumiar Lisboa 

16/05 Inválidos do Comércio Lisboa 

17/05 Obra Social Paulo VI Lisboa 

19/05 Obra Social Paulo VI Sintra 

20/05 Centro Social da Musgueira (JI) Cascais 

23/05 Obra Social Paulo VI Sintra 

24/05 Nuclisol Lisboa 

25/05 Jardim de Infância do Alto da Faia Lisboa 

26/05 Escola Lindley Cintra Lisboa 

27/05 Obra Social Paulo VI Lisboa 

30/05 Jardim de Infância do Alto da Faia  Lisboa 

31/05_01/06 Escola Básica de Telheiras Vinhais 

02/06 Escola Secundária do Lumiar Mafra 

02/06 Escola Lindley Cintra Lisboa 

03/06 Nuclisol Cascais 

04/06 Academia Musical 1.º Junho Lisboa 

06/06 Escola Básica de Telheiras Cartaxo 

07/06 APCL Fátima 

09/06 Escola Básica de Telheiras Sintra 

15/06 Escola Básica do Lumiar Cartaxo 

16/06 Metralhas Porto 
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Deslocações efetuadas pela carrinha para entidades externas: 
 

29/05 Associação Síndrome Prader Willi 
Portugal 

Coimbra 

09/06 a 12/06 Escola Secundária do Lumiar Gerês 

 
 
 
 

3.2. Núcleo de Recursos Humanos 

____________________________________________________________ 

 

Escassez de Recursos humanos 

A situação dos recursos humanos na Junta de Freguesia do Lumiar é bastante crítica pois 

a 31/5/2022, dos 175 postos de trabalho existentes no quadro de pessoal, apenas 110 

se encontravam preenchidos com pessoas em funções. 

Desde o dia 31 de março de 2022, verificaram-se 5 mobilidades, duas de entrada, dos 

quais 1 Técnico Superior e um Assistente Operacional, 3 de saída, dos quais 2 Técnicos 

Superiores e 1 Assistente Técnico. Dentro do panorama geral de mobilidades, estão em 

curso duas consolidações de saídas e um regresso/não consolidação de uma Técnica 

Superior. 

Foi efetivada a consolidação da mobilidades intercarreiras de um Encarregado 

Operacional do Posto de Higiene Urbana. 

Neste contexto, continua a ser necessário assegurar a realização das tarefas resultantes 

das competências da Junta através da contratação de prestadores de serviços, 

principalmente alocados a atividades de apoio à educação, gestão do espaço público e 

limpeza e higiene urbana.  

Quanto ao procedimento concursal de recrutamento externo para contratação de 10 

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

Higiene Urbana, teve início com a publicação em DRE – Aviso n.º 8936/2022, publicado 

a 3 de maio de 2022, tendo sido recebidas 66 candidaturas, estando neste momento a 

decorrer a fase de análise pelo Júri designado para o efeito.  
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Por outro lado, foi iniciado o processo concursal de recrutamento externo para 

contratação de 2 Assistentes Operacionais e criação de lista de reserva para a área da 

Educação, tendo em vista o preenchimento das vagas nos postos de trabalhos já 

existentes. 

 

 

Processo de Avaliação de Desempenho 

No âmbito do processo de regularização do processo de avaliação de desempenho e 

durante o período em referência foi constituída a Comissão de Avaliação, nomeado o 

avaliador e nomeados os representantes do órgão executivo na Comissão Paritária.  

O parecer da CCDR recebido a 8 de junho de 2022 (em anexo) confirma a irregularidade 

da maioria das decisões tomadas pelo órgão executivo anterior nesta matéria.  

Ao constatar que “não houve avaliação de desempenho nos biénios 2013/2014, 

2015/2016, 2017/2018”, “tendo o órgão executivo de então optado pela aplicação do 

nº6 do artigo 42º que resulta em relevar para efeitos do desenvolvimento 

remuneratório, a última avaliação obtida”, considera que “Tal decisão…não se mostra 

regular”. 

Mais refere o parecer que no caso dos trabalhadores alvo de mobilidades 

intercarreiras/intercategorias, “os pontos resultantes do arrastamento da avaliação de 

desempenho na carreira de origem…não podem relevar para o desenvolvimento 

remuneratório na nova carreira/categoria do trabalhador”. 

No entanto, o parecer refere que “o processo avaliativo se encontra consolidado na 

esfera jurídica dos trabalhadores e os prazos aplicáveis no âmbito da audição da 

Comissão Paritária e da reclamação, estarão manifestamente ultrapassados” pelo que o 

novo órgão executivo não deve admitir a avaliação dos biénios anteriores por 

ponderação curricular.  
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Neste contexto, a Junta de Freguesia está a realizar as diligências necessárias à 

conclusão do processo do biénio 2019-2020, tendo em conta as seguintes conclusões 

do parecer da CCDR: 

● O suprimento da avaliação de desempenho dos trabalhadores objeto de 

mobilidade intercarreiras/intercategorias obedece ao estabelecido no art 

100 da LTFP, donde o procedimento por arrastamento da última avaliação 

obtida por esses trabalhadores na sua carreira/categoria de origem não se 

revela regular; 

● O suprimento da avaliação de desempenho dos trabalhadores abrangidos 

pelo regime do PREVP, após a integração e o posicionamento remuneratório 

na base da carreira respetiva, apenas poderá ocorrer mediante ponderação 

curricular; 

● Os trabalhadores que alteraram a posição remuneratória em 2019, não 

poderão acumular pontos sobrantes para efeitos de futura alteração do seu 

posicionamento remuneratório. 

No período em referência foram concluídos os processos conducentes de 40 

trabalhadores a quem já foi comunicado o respetivo desenvolvimento remuneratório 

(pontos), que conduziu à alteração de posição remuneratória de 9 funcionários, com 

retroativos a 1 de janeiro de 2021.  

 

Procedimentos administrativos e Cumprimento das Obrigações legais 

Foram cumpridas as obrigações legais decorrentes do processamento salarial e 

reforçado o controle da assiduidade dos funcionários. O Núcleo de Recursos Humanos 

está ainda a dar apoio no processo de aposentação de 6 processos de aposentação: 5 

referentes a trabalhadores do Posto de Higiene Urbana, dos quais 2 se encontram em 

baixa prolongada; 1 relativo a uma trabalhadora da Biblioteca. 

O Núcleo de Recursos Humanos recebeu um estagiário-Formação prática em contexto 

de trabalho com um formando do Curso de Técnico Administrativo entre o período de 

07-03-2022 a 27-05-2022. O formando atuou no seu plano de atividades na 

reorganização do arquivo físico dos RH, tendo sido possível organizar e catalogar todos 
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os processos individuais do mapa pessoal do quadro num único local devidamente 

reservado, de forma a facilitar a identificação e consulta dos processos. Todos os 

elementos físicos referentes ao processamento de salário, descontos, férias, despachos, 

penhoras, acidentes de trabalho, avaliação de desempenho e matéria afim estão 

igualmente organizados e centralizados. 

 

Anexo 1 Relatório da CityHall 
Anexo 2 Mapa Pessoal à data 31/05/2022 
Anexo 3 Parecer CCDR 
Anexo 4 Lista de contratos de prestadores serviços 
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3.3. Núcleo de Gestão Financeira e Contabilidade 

____________________________________________________________ 

O exercício de 2022 está fortemente condicionado pelas dívidas que resultaram do 

exercício anterior, tendo obrigado a que fosse, logo no início do ano, provisionado um 

total de 1.606.576,10 euros, o que naturalmente coloca restrições à execução 

orçamental, para lá de um montante relativamente marginal, e habitual, de cerca de 80 

mil euros, relativo a operações correntes (por exemplo, retenções). 

Até maio de 2022, a receita teve um comportamento positivo se excluirmos o saldo de 

gerência mas, com este incluído decresceu de 3.578.937,14 € em 2021, para 

3.176.259,20 € em 2022. 

Note-se que o saldo passou de 1.439.705,05 € para 151.744,54 €, o que significa que a 

receita cobrada no ano passou de 2.139.232,09 € para 3.024.514,66 €, o que explica o 

começo de recuperação da situação financeira, que ainda é bastante difícil. 

  2021 2022 Var 

Impostos diretos 3 749,76 € 5 368,12 € 43,16 

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

Taxas, multas e outras penalidades 41 146,61 € 87 960,67 € 113,77 

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

Transferências correntes 2 067 929,24 € 2 831 166,81 € 36,91 

Venda de bens e serviços correntes 26 356,08 € 96 463,77 € 266,00 

Outras receitas correntes 50,40 € 3 555,29 € 6954,15 

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

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

Total 3 578 937,14 € 3 176 259,20 € -11,25 

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

começo do fim da pandemia, quer pela melhoria já verificada em alguns serviços. De 

notar que houve um ligeiro atraso das transferências correntes do município, na 

generalidade dos contratos de delegação de competências anuais. 
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  2021 2022 Var 

Impostos diretos 3 749,76 € 5 368,12 € 43,16 

Taxas, multas e outras penalidades 41 146,61 € 87 960,67 € 113,77 

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

Venda de bens e serviços correntes 26 356,08 € 96 463,77 € 266,00 

Outras receitas correntes 50,40 € 3 555,29 € 0,00 

Total 71 302,85 € 193 347,85 € 171,16 

A receita própria voltou a crescer, continuando a recuperação da pandemia, sendo de 

notar que as “taxas, multas e outras penalidades” têm um resultado superior aos 82 mil 

euros cobrados em 2019, o que é um sinal muito positivo. 

  Orçamentado Executado Tx Ex Part 

Impostos diretos 105 023,97 € 5 368,12 € 5,11% 0,17% 

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

Taxas, multas e outras penalidades 144 504,00 € 87 960,67 € 60,87% 2,77% 

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

Transferências correntes 7 043 739,07 € 2 831 166,81 € 40,19% 89,14% 

Venda de bens e serviços correntes 260 520,18 € 96 463,77 € 37,03% 3,04% 

Outras receitas correntes 3 242,63 € 3 555,29 € 109,64% 0,11% 

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

Saldo da gerência anterior 151 744,54 € 151 744,54 € 0,00% 4,78% 

Total 7 708 778,39 € 3 176 259,20 € 41,20% 100,00% 

A taxa de execução do orçamento está dentro do esperado, apresentando uma taxa de 

execução, 41,2%, muito próxima do valor médio para maio (41,7%). Naturalmente é de 

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

taxa de execução ultrapassa os 60%. 

As “transferências correntes” são a grande origem de fundos da freguesia, mas voltaram 

a decrescer, passando de 90,5% em março para 89,1% no final de maio. 
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Como poderão observar no Controlo Orçamental de Despesa, a despesa de pessoal 

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

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

No entanto, não deixamos de ter em conta as despesas com o pessoal nesta análise, 

recorrendo aos dados do programa de vencimentos. 

 

  2021 2022 Var 

Despesas com o pessoal 1 116 989,32 € 1 359 967,73 € 21,75 

Aquisição de bens e serviços 845 048,05 € 859 225,53 € 1,68 

Transferências correntes 300 242,67 € 168 386,18 € -43,92 

Outras despesas correntes 11 242,23 € 2 218,01 € -80,27 

Aquisição de bens de capital 50 485,22 € 462 211,08 € 815,54 

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

 Total 2 324 007,49 € 2 852 008,53 € 22,72 

De salientar que em “Transferências de capital” e “Aquisição de bens e serviços” se 

encontram as despesas relacionadas com os protocolos, e por isso aumentaram.  

O crescimento das despesas com pessoal decorre do aumento do rendimento mínimo 

nacional e de um ligeiro aumento de pessoal, mesmo assim, abaixo do crescimento da 

despesa. 

A “aquisição de bens de capital” viu a sua participação aumentar de 12,4% para 16,2%, 

entre março e maio, um aumento ainda mais acentuado quando comparado com o 

mesmo período do ano anterior, onde só representava 2,2%. 

As “despesas com o pessoal” viram a sua participação na despesa total descer, de 53,3% 

em março, para 47,8% em maio, mas quando comparado com o ano anterior a descida 

é menos acentuada, pois então representava 48,1%. No fundo, as “despesas com o 

pessoal” mantêm um peso semelhante ao do ano passado na estrutura da despesa.  
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A “aquisição de bens e serviços” viu a sua participação descer face ao ano passado, 

caindo de 36,4 para 30,1% 

  Orçamentado Executado Tx Ex Part 

Despesas com o pessoal 3 579 167,62 € 1 359 967,73 € 38,00% 47,68% 

Aquisição de bens e serviços 2 714 672,34 € 859 225,53 € 31,65% 30,13% 

Transferências correntes 443 720,00 € 168 386,18 € 37,95% 5,90% 

Outras despesas correntes 5 202,00 € 2 218,01 € 42,64% 0,08% 

Aquisição de bens de capital 978 516,43 € 462 211,08 € 47,24% 16,21% 

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

 Total 7 721 378,39 € 2 852 008,53 € 36,94% 100,00% 

A taxa de execução da despesa é de 36,9%, um valor abaixo do que se verifica na receita, 

em linha com o facto de se ter recebido verba para os protocolos e se estar a executar 

essa verba. 

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

capital” que ultrapassam largamente a taxa de execução, atingindo os 47,2% 

Também as “despesas com pessoal” (38%) e as “transferências correntes” (37,9%) 

ultrapassam a taxa de execução, mas estão abaixo dos valores para esta altura do ano 

(41,7%). 

  2022 

Receita gerada em 2022 3 024 514,66 € 

Despesa total 2 852 008,53 € 

Saldo de execução orçamental corrente 172 506,13 € 

Taxa de execução orçamental corrente 94,30% 

A 31 de maio, conseguimos ter um saldo de execução na casa dos 170 mil euros, quando 

há dois meses estávamos praticamente a zero, evidentemente, com grandes 

constrangimentos no exercício das funções normais da junta de freguesia. 
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Anexo 5 - ReportBudgetExpenseControl_NCP26 

Anexo 6 - ReportBudgetIncomeControl_NCP26 

Anexo 4 - Conta 2022 T2 graf e tabelas 

 

 

4. Divisão de Desenvolvimento Comunitário 

____________________________________________________________ 

 

 

4.1. Núcleo de Ação Social 

____________________________________________________________ 

 

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

Assembleia de Freguesia, o Núcleo de Ação Social realizou as seguintes atividades no 

período em análise: 

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

acompanhamento psicossocial, o atendimento para encaminhamento jurídico a 

famílias economicamente carenciadas, e a manutenção do apoio no 

preenchimento das declarações de IRS, em articulação com a Divisão 

Administrativa e Financeira. Neste âmbito, foram realizados: 77 atendimentos 

sociais, duas visitas domiciliárias e desencadeadas quatro sinalizações de 

pessoas em situação de sem-abrigo às Equipas Técnicas de Rua que colaboram 

no Núcleo de Apoio aos Sem-Abrigo da CML; e 39 atendimentos para 

encaminhamento jurídico. 

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

residentes na freguesia, bem como a entrega de produtos de limpeza doméstica 

e de higiene pessoal. Neste domínio, a JFL assegurou a distribuição bimensal de 

85 cabazes de produtos frescos, que complementam o valor nutricional do Cabaz 

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

(BA), a JFL procedeu à distribuição mensal de 85 cabazes alimentares a famílias 

carenciadas da Freguesia, num universo de cerca de 250 pessoas, cuja seleção 
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foi precedida de avaliação individual dos casos de carência, diagnosticados no 

âmbito do atendimento social, ou encaminhados por outras instituições que 

atuam na Freguesia. Foram ainda entregues com carácter de urgência 11 cabazes 

alimentares. Ainda no domínio da resposta alimentar, manteve-se a execução do 

Programa alimentar de apoio a munícipes carenciados, desfavorecidos e/ou 

vulneráveis de Lisboa, promovido pela CML, sendo atualmente fornecidas 200 

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

universo de 100 pessoas; a JFL assegurou o serviço de entrega no domicílio a 

todas as situações de mobilidade reduzida, ou a cumprir isolamento profilático. 

No que se refere ao desperdício alimentar, prosseguiu o acompanhamento do 

Programa através do reforço de articulação com entidades aderentes, em 

especial com a Refood Lumiar e Telheiras, as Paróquias de São João Batista e 

Nossa Senhora do Carmo, Centro Social da Musgueira e Obra Paulo VI, e 

recolhendo elementos sobre o envolvimento da Associação Emergência Social e 

da Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha. 

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

Fundo de Emergência Social – Agregados Familiares, no trimestre em análise, 

teve lugar a atribuição de apoio financeiro a dois agregados familiares; 

adicionalmente, no domínio das parcerias solidárias, nomeadamente com o 

Banco de Bens Doados, manteve-se a entrega dos produtos de vestuário, de 

higiene pessoal e doméstica. No âmbito da Ação Galp “Energia Solidária”, 

colaborou com os agregados familiares acompanhados pela JFL no Serviço de 

Ação Social na sua inscrição mediante preenchimento dos critérios de 

elegibilidade da Ação. 

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

Freguesia, tendo-se realizado a 04 de maio de 2022 a 2ª Sessão Plenária da 

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

novos membros, foram revistas as disponibilidades para integrar os grupos de 

trabalho - saúde, educação e desporto, envelhecimento ativo, alimentação, 

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

as reuniões parcelares dos grupos de trabalhos e a próxima Sessão Plenária da 

Comissão Social de Freguesia; 
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● Apoiou instituições de solidariedade social sediadas na Freguesia que 

contribuem para o desenvolvimento social da freguesia e têm instituídas 

respostas para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste 

contexto, foi atribuído apoio não financeiro à Nuclisol Jean Piaget UDI Lumiar, 

Associação Inválidos do Comércio, Centro Social da Musgueira, e Associação De 

Paralisia Cerebral De Lisboa; 

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

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

Nacional do Traje, que pretende capacitar famílias e cuidadores na área da 

literacia em saúde, particularmente materno-infantil, através de quatro sessões 

construídas de forma personalizada de acordo com o questionário clínico 

aplicado pela fisioterapeuta responsável pelo projeto; 

● No âmbito do combate às fragilidades sociais provocadas pela pandemia de 

COVID-19, manteve-se a articulação das respostas sociais da JFL com os serviços 

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

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

Proteção Civil e demais instituições da área social do território. 

 

Ao longo do segundo trimestre de 2022, o Núcleo de Ação Social deu igualmente 

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

● Programas BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária): encontram-se em 

fase de submissão os segundos Relatórios Intercalares dos Projetos "Programar 

o Futuro” e “Centro de Recursos Alta de Lisboa”; no âmbito do Programa BIP/ZIP 

2022 a JFL constituiu-se como Entidade Parceira das nove candidaturas 

promovidas por diversos parceiros, designadamente: 

Designação 
Responsabilidade 

JFL 
Outras entidades participantes 

ComunicAlta Parceira 

Centro Social da Musgueira (Parceira) 
Associação Espaço Mundo (Promotora) 
Junta de Freguesia de Santa Clara (Parceira) 
Associação de Moradores do PER 11 
(Parceira) 
Sempre Ligados - Associação para o 
desenvolvimento de parcerias estratégicas 
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de comunicação (Promotora) 
Associação Aprender em Parceria - A PAR 
(Parceira) 

Zona de 
Intervenção 

Cultural 
Parceira 

ARAL-Associação de Residentes do Alto do 
Lumiar (Promotora) 
Associação Casa da Achada - Centro Mário 
Dionísio (Parceira) 
CLIPrd - Recursos e Desenvolvimento 
(Parceira) 
Academia Musical 1 Junho 1893 (Parceira) 

Haja SAÚDE ... 
Hip... 

Hip...HURRA! 
Parceira 

Centro Social da Musgueira (Promotora) 
CAJIL (Parceira) 

Pais em Alta Parceira 
Associação Aprender em Parceria - A PAR 
(Promotora) 

Tecido Criativo Parceira 

ARAL-Associação de Residentes do Alto do 
Lumiar (Promotora) 
InterAjuda - Associação de Solidariedade, 
Cooperação e Desenvolvimento (Parceira) 
Rotary Lisboa Centennarium (Parceira) 

eB@irro Parceira 

ARAL-Associação de Residentes do Alto do 
Lumiar (Promotora) 
InterAjuda - Associação de Solidariedade, 
Cooperação e Desenvolvimento (Parceira) 
Rotary Lisboa Centennarium (Parceira) 
Associacao Ed-Ruptiva (Parceira) 

Conecta-te! Parceira 

CLIPrd - Recursos e Desenvolvimento 
(Promotora) 
InterAjuda - Associação de Solidariedade, 
Cooperação e Desenvolvimento (Parceira) 
Pista Mágica - Associação (Parceira) 
Associação Para Onde (Promotora) 

Espaço Fashion 
Mundo 

Parceira 

Associação Espaço Mundo (Promotora) 
CLIPrd - Recursos e Desenvolvimento 
(Parceira) 
Associação de Moradores do PER 11 
(Parceira) 
Sempre Ligados - Associação para o 
desenvolvimento de parcerias estratégicas 
de comunicação (Parceira) 

R3EDUCARMENTE Parceira 
Junta de Freguesia Parque das Nações 
(Parceira) 
Associação R3SET (Promotora) 

 

● Programa Bairros Saudáveis (programa público criado pela Resolução de 

Conselho de Ministros 52-A/2020): a JFL participou na reunião de parceiros dos 
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projetos aprovados dos quais é parceira, designadamente Projeto CA(U)SA 

OLIVAL e Projeto ALTERNATIVAMENTE. No âmbito do Projeto CA(U)SA OLIVAL 

realizaram-se diversas atividades comunitárias no mês de maio e junho, 

incluindo aulas de ginástica, cursos de primeiros socorros, oficinas de teatro ou 

oficinas de hortas biológicas. 

No período em análise, em articulação com as equipas da Equipa Lisboa Trabalho 

Comunitário da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foi realizada a 

avaliação e integração de um prestador de trabalho comunitário. Foi ainda assegurada 

a representação no Núcleo Local de Inserção, dinamizado pela SCML, no âmbito do 

acompanhamento realizado aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção; neste 

contexto, foram assinados cinco acordos no âmbito do apoio prestado pelo Rendimento 

Social de Inserção.  

No trimestre em análise, o Núcleo de Ação Social dinamizou uma atividade de 

comemoração do 25 de abril, com recurso ao Jogo gigante “À descoberta do 25 abril”, 

na Quinta das Conchas que contou com a participação da comunidade sénior e das 

crianças e jovens do CAF de S. Vicente e do CAF BCV; uma atividade de elaboração de 

um Trono de Santo António no Bairro da Quinta do Olival, no âmbito do concurso de 

Tronos de Santo António, promovido pela EGEAC; e promoveu a receção, pelo Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, do casal de noivos de Santo António 

residentes na Freguesia nas instalações da JFL. O Núcleo de Ação Social preparou ainda 

o Arraial das Conchas 2022, integrado nas Festas do Lumiar 2022, que decorrerá no dia 

23 de junho de 2022 na Quinta das Conchas. 

No segundo trimestre de 2022, o Núcleo de Ação Social JFL participou em reuniões de 

trabalho com a Senhora Vereadora Dra. Laurinda Alves e com o Departamento de 

Direitos Sociais da CML, e com associações e instituições sediadas ou com intervenção 

na Freguesia do Lumiar, incluindo o Centro de Apoio a Jovens e Idosos do Lumiar, a 

CRINABEL, a Cofidis, a Associação Cinderela Sobre Rodas, ou a ONGD Leigos para o 

Desenvolvimento. Neste período, a técnica superior participou ainda no encontro dos 

Núcleos Executivos das Comissões Sociais de Freguesia na Casa dos Direitos Sociais, 

subordinado ao tema “A Parceria e Participação nas CSF, enquanto requisitos do 

Processos de Intervenção Locais Integrados”. 
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Relativamente ao Lumiar TransPORTA, no período em análise, mantiveram-se ativas as 

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

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

utilização desta valência da JFL pela comunidade do Lumiar e diversas valências da JFL, 

tendo-se realizado 111 utilizações.  

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

foram desenvolvidas atividades lúdicas, nomeadamente trabalhos manuais de pintura 

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

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

com recurso a jogos de tabuleiro, e convívio intergeracional com um grupo de crianças 

do CAF BCV, bem como com alunos voluntários do Colégio S. João de Brito. 

Adicionalmente, os utentes do CCPL participaram em sessões de atividade física e nas 

gravações realizadas no âmbito do Programa A Música Portuguesa a Gostar Dela 

Própria. 

No que concerne ao CAF BCV, dando continuidade à implementação do Plano Anual de 

Atividades, foram desenvolvidas as seguintes atividades segundo os seus três eixos de 

intervenção, a saber:  

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

e famílias, desenvolvendo estratégias que visem melhorar o desempenho 

escolar. Neste contexto, manteve-se a articulação permanente com a equipa de 

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

educação dos jovens, da qual surgem planos de atuação conjuntos visando a 

redução do insucesso, absentismo e abandono escolar e mau comportamento 

em sala de aula e recreio. Foi também dada continuidade ao acompanhamento 

escolar e familiar de jovens inscritos no CAF BCV e com medidas tutelares 

educativas; 

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

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

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

tema da Diversidade Cultural através de várias dinâmicas que se realizam 

semanalmente como Quizz, Kahoots, Debates, visionamento de vídeos e quebra-



27 
 

cabeças; “Eu e os Outros”, projeto, com supervisão quinzenal pelo DICAD, que 

tem como objetivo genérico promover a reflexão em grupo sobre temas do 

desenvolvimento ligados à adolescência, assentando na dinamização de oito 

histórias em suporte eletrónico; Community Champins League (CCL), liga de 

Futebol de 5 implementada ao nível da cidade de Lisboa, da qual a Junta de 

Freguesia do Lumiar é promotora local. No âmbito desta atividade, foi 

constituída a equipa do Alto do Lumiar com jogadores do CAF BCV, Mediateca 

do CSM e Associação Espaço Mundo, que conquistou o 3º lugar e foi distinguida 

como a equipa mais disciplinada no decorrer desta edição. 

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

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

decorreram diversas atividades, nomeadamente plantação de vegetais na horta 

pedagógica; dança, expressão musical e expressão dramática com criação do 

espectáculo final intitulado “EXPRESSARTE” e cuja produção será apresentada 

no dia 16 de julho de 2022; realização de jogos tradicionais e caminhadas ao ar 

livre; a atividade de culinária, atividade realizada semanalmente pelas 3 salas, 

cujos objetivos passam por potenciar competências de confeção de refeições, 

confeção de várias receitas saudáveis, desenvolver a responsabilidade e os 

cuidados na preparação dos alimentos e sensibilizar para uma alimentação 

saudável; ateliê de Rap, atividade ligada à música Rap, implementada 

semanalmente, onde o grupo é desafiado a compor letras sobre vários temas; a 

atividade Move-te, que pretende consciencializar para a importância e 

benefícios da atividade física, enquanto potencializa o desenvolvimento motor, 

a importância do brincar, o trabalho em equipa e a concentração; e a 

dinamização da atividade reunião de condomínio, espaço de conversa e de 

avaliação da semana, onde se potencia aprendizagem e partilha, assim como a 

gestão e resolução de conflitos que surgem diariamente, a integração e gestão 

de emoções. 

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

nomeadamente de celebração do 25 de abril, de participação na EDP Mini Campeões 

(prova integrada programa da Prova “EDP Meia Maratona de Lisboa”), bem como de 
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construção de um Trono de Santo António, no âmbito do concurso de Tronos de Santo 

António promovido pela EGEAC, e de partilha intergeracional com utentes do CCPL. Os 

utentes do CAF BCV apresentaram ainda o espetáculo de teatro “As Cigarras 

Septendecim e Tredecim”, no âmbito do Festival PANOS, na Sala Estúdio do Teatro 

Nacional D. Maria II no dia 15 de maio de 2022. Em colaboração com o Núcleo de 

Cultura, utentes do CAF BCV com interesse particular pelas artes participaram num 

workshop de teatro musical, promovido no âmbito da iniciativa MTL - Music Theater 

Lisbon. 

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

na sua globalidade nove estagiários, provenientes do Curso de Licenciatura de Serviço 

Social da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, do Curso de 

Licenciatura em Animação Sociocultural da Escola Superior de Educação de Lisboa, da 

Escola Técnica Psicossocial de Lisboa, do Clube Intercultural Europeu (França), e do 

Curso Técnico de Fotografia da Escola Profissional de Tecnologia Digital. Ainda no 

âmbito da formação de recursos humanos, um Técnico Superior do Núcleo de Ação 

Social participou na ação de formação “Folhas de Cálculo”, bem como na formação 

“Youth Work Seminar France 2022”. 

 

4.2. Núcleo de Educação e Juventude 

____________________________________________________________ 

 

● Apoio à atividade “Semana Fixe” desenvolvida por técnicos de ação social da 

Escola Básica São Vicente de Telheiras. O projeto visou o combate ao abandono 

escolar através da criação de uma semana idealizada e implementada pelos 

alunos do 3º ciclo; 

● Colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia e com Associações 

de Pais, na realização das iniciativas relacionadas com o final do ano letivo, 

nomeadamente festas de final de ano e arraias; 
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● Integração de estagiários da Cooptécnica – Gustave Eiffel no Núcleo de Educação 

e Juventude. Introdução e orientação a tarefas de carácter administrativo no 

âmbito de inscrições de crianças nas Componentes de Apoio à Família e 

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

avaliação com os professores responsáveis; 

● Em coordenação com o Núcleo de Saúde e com o Núcleo de Ação Social, 

continuação do acompanhamento das crianças com necessidades de saúde 

especiais e de todos os alunos que se verifique necessitarem de qualquer tipo de 

apoio extraordinário; 

● Acompanhamento de todos os projetos implementados no início do ano letivo 

nas Componentes de Apoio à Família, em particular: xadrez, vela, teatro, dança, 

rugby, andebol, boxe, fitness e artes circenses; 

● Cooperação com o Núcleo de Saúde na implementação de atividades nas 

Componentes de Apoio à Família durante a European Public Health Week. 

Visando despertar a atenção e o cuidado necessários a uma boa manutenção da 

saúde em geral, mas reforçando a discussão e reflexão sobre os temas: saúde 

mental, vacinação, literacia da saúde, alterações climáticas e hábitos de vida; 

● Implementação do projeto da AML, Assembleia das Crianças de Lisboa, através 

do envolvimento das escolas do agrupamento na eleição de representantes e da 

preparação da 1º Assembleia de Crianças do Lumiar. Articulação com a AML, 

juntas de freguesia e escolas na implementação de acordos, na definição de 

regras e na partilha de todas as informações úteis/necessárias ao melhor 

desenvolvimento possível do projeto; 

● Planeamento do Dia da Criança em articulação com as coordenações e 

monitores das Componentes de Apoio à Família. Desenvolvimento das 

atividades a serem desenvolvidas numa lógica de pequenas estações com jogos 

de duração rápida. Articulação com os parceiros no desenvolvimento de 

workshops de rugby, boxe, fitness e zumba; 

● Organização do programa Junta-te ao Verão. Calendarização de pré- inscrições e 

inscrições, construção dos planeamentos e estabelecimento dos contactos 
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necessários, recrutamento e acompanhamento de monitores e assistentes 

operacionais. Articulação com os serviços de atendimento na resposta aos 

Encarregados de Educação e apoio necessários às inscrições; 

● Promoção da Ação de Formação: “Interação e rotinas diárias com crianças e 

jovens com necessidades educativas especificas” em articulação com o Serviço 

de Formação Profissional de Alverca e com o Centro de Emprego de Vila Franca 

de Xira. Esta iniciativa abrangeu 13 assistentes operacionais, 1 assistente técnico 

e 1 técnico superior e tem como objetivo, numa segunda ação, abranger os 

restantes profissionais da educação; 

● Implementação de uma Ação de Formação sobre os ODS para os monitores das 

Componentes de Apoio à Família, visando a implementação de práticas e 

inclusão destes objetivos nas atividades que já são implementadas atualmente, 

mas principalmente para a sua inclusão na preparação das atividades a serem 

desenvolvidas durante o próximo ano letivo e seguintes; 

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

relacionadas com casos de COVID e outros. Visando uma maior articulação e 

entreajuda entre escolas, agrupamentos e junta com o objetivo final de garantir 

o bom funcionamento das estruturas da comunidade escolar pública; 

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

com as escolas públicas, agrupamentos e respetivos coordenadores e diretores 

a fim de se implementarem os devidos procedimentos na comunicação dos 

pedidos de intervenção; 

● Preparação do ano letivo 2022/2023. Definição das prioridades e objetivos e 

criação dos planos gerais e das linhas condutoras. Definição de projetos 

transversais a implementar com calendarização e divisão de tarefas. Primeiros 

contactos e reuniões com parceiros e futuros parceiros.  

 

Componentes de Apoio à Família 

CAF – Quinta dos Frades 
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Atividades Gerais: 

● Projeto 

● Decoração do espaço 

● Compra de materiais diversos: jogos, material de desgaste, material pedagógico, 

etc; 

● Reuniões de equipa da CAF; 

● Reuniões diversas com a coordenação da escola básica Quinta dos Frades 

● Programação das atividades de férias da Páscoa; 

● Atendimento aos encarregados de educação; 

● Limpeza dos espaços utilizados. 

● Sinalização e pedido de reparações 

● Cumprimento do plano de contingência COVID 19 

● Receção das inscrições e renovações das inscrições para o ano letivo 21/22 

Realização de aulas/atividades: 

● Organização das férias da Páscoa 

● Vídeo, dança, teatro, futebol, artes plásticas, Fábulosofia, Música, aulas de 

expressões, Fradix, Desafios, Descobritix, Xadrez, - Experiências científicas e 

Robótica. 

● Jogos Lúdicos de exterior e interior; 

● Jornal de parede 

● Experiências científicas 

● Torneios de Xadrez 

● Projeto Consciência Ecológica – Vamos conhecer as ODS  

● Google Earth 
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Comemorações 

● Páscoa  

● 25 de abril 

● Dia da mãe 

● Santos populares 

Parcerias 

● Associação de pais 

● Escola Básica Quinta dos Frades 

● CAF – BCV 

● Projeto Emotiva-Te 

Estágios/Voluntariado 

● SPIN (1 Voluntário) 

● Estágio da Escola Profissional Gustave Eiffel (2) 

● ETPL (1) 

● Estágio Escola Superior de Educação (2) 

CAF – São Vicente de Telheiras 

● Continuação da implementação das atividades planeadas de animação de sala 

sob o tema do projeto pedagógico anual – oceanos; 

● Início do 2º turno da atividade de vela/remo e vela adaptada. Entrega dos 

diplomas. Parceria com Clubes de Mar da CML; 

● Continuação das atividades de Exercício e Saúde, Andebol, Música, dança e 

Teatro; 

● Início da atividade de Rugby, em parceria com o CDUL e CML; 

● Continuação das atividades Intergeracionais em parceria com o Centro 

Comunitário de Telheiras e com o Centro de Convívio do Paço do Lumiar; 

● Continuação do projeto do Calendário Comunitário, em parceria com o CCT; 
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● Celebração do 25 de Abril, incluindo a atividade realizada em parceria com o 

serviço social desta junta e o Centro de Artes e Formação do Bairro Cruz 

Vermelha; 

● Implementação da atividade sobre métodos e hábitos de estudo; 

● Apoio aos recreios e almoços dos Jardins de Infância de Telheiras e Alto da Faia; 

● Implementação do plano de férias da Páscoa; 

● Conclusão da atividade dos polinizadores no Bairro de Telheiras, em parceria 

com o CTT; 

● Participação no Festival de Telheiras com uma equipa de limpeza no bairro; 

● Atividade inerente à Semana da Saúde Pública; 

● Participação na Assembleia das Crianças; 

● Integração de 3 estágios da Licenciatura de Animação Sociocultural da Escola 

Superior de Educação; 

● Integração de um estágio do curso profissional de Técnico de Apoio Psicossocial; 

● Participação no Projeto “Música Portuguesa a Gostar Dela Própria”; 

● Participação num projeto de “Stand up Comedy"; 

● Celebração do Dia da Família;  

● Celebração do Dia Mundial da Terra;  

● Celebração do Dia Mundial da Poesia; 

● Celebração do dia da Mãe; 

● Dinâmicas de grupo implementadas por uma refugiada ucraniana;  

● Jogo de Andebol no Sporting Clube de Portugal, no âmbito da atividade de 

andebol; 

● Celebração do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo; 

● Participação no Dia da Criança, na Quinta das Conchas e realização de uma 

segunda atividade implementada na CAF eb1 Telheiras e Alto da Faia; 

● Celebração do Dia Mundial do Desporto; 

● Passeio ao Monsanto, Sintra e Parque Bensaúde; 

● Participação no workshop sobre ODS; 

● Festa final do CAF do 1º e 2º ciclo; Festas de finalistas (4º e 6º ano); 

● Newsletter; CafTv e Instagram. 
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CAF - EB1Telheiras 

● Continuação da implementação do plano de atividades; 

● Planeamento e implementação do plano das férias da Páscoa; 

● Celebração do dia da Mãe; 

● Participação no Dia da Criança; 

● Atividade inerente à Semana da Saúde Pública; 

● Participação no workshop sobre ODS; 

● Integração de um estágio da Licenciatura de Animação Sociocultural da Escola 

Superior de Educação; 

● Integração de 2 estágios profissionais do curso de Apoio à Infância do Instituto 

de Educação e desenvolvimento Profissional; 

● Festa de final de ano da CAF, com apresentação de uma peça de teatro, onde os 

pais foram convidados a participar nas atividades da CAF; 

● Festa de finalistas em parceria com a escola; 

● Instagram. 

 

 

Trabalho de coordenação: 

● Envio de dados para CML dos alunos a frequentar as atividades dos Clubes de 

Mar; 

● Reuniões de equipa – planeamento e avaliação das atividades de ambos os CAFS; 

● Reuniões sobre o projeto “Calendário”, com os parceiros no Centro Comunitário 

de Telheiras; 

● Constante comunicação com Encarregados de Educação na partilha de 

atividades, através da newsletter e Instagram; 

● Participação da entrega dos diplomas da atividade e vela, remo e vela adaptada; 

● Reuniões para integração de estágios e avaliação dos mesmos da ESSE, ETPL e 

IEDP; 
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● Reorganização do trabalho na da equipa da CAF SV para fazer face à necessidade 

de colaboradores no Jardim de Infância de Telheiras e Alto da Faia;  

● Envio de atividades para partilha nas redes sociais da Junta. 

● Realização de compras de materiais de desgaste rápido; 

● Planeamento das saídas semanais com as crianças com NSEs e das atividades em 

parceria com o CCPL; 

● Planeamento do Dia da Criança; 

● Planeamento das férias de Verão das CAFs; 

● Colaboração com o Banco Alimentar desta Junta; 

● Planeamento de atividades para o próximo ano letivo; 

● Reuniões com agrupamento e coordenadoras de estabelecimentos; 

● Recrutamento de Assistentes Operacionais e integração das mesmas no Jardim 

de Infância e CAF; 

● Recrutamento de monitores para o programa Junta-te ao Verão; 

● Reuniões com equipas de monitores para os vários programas de verão;  

● Reunião de país – JAV;  

● Reunião de preparação para abertura do concurso de assistentes operacionais – 

educação; 

● Participação na apresentação de trabalhos finais na Escola Superior de Educação 

de Lisboa; 

● Colaboração no Arraial das Conchas. 

 

A UTIL – Universidade da Terceira Idade do Lumiar é constituída por duas áreas: a 

Académica que engloba as disciplinas e seus planos curriculares transversais em diversas 

áreas científicas e do conhecimento e das artes, lecionadas quase na totalidade por 

professores voluntários, e as extracurriculares que são atividades de caracter lúdico, 

cultural como as conferências, palestras, workshops sessões de cinema e visitas a locais 

de interesse histórico e cultural promovendo o espírito de convivência e de 

solidariedade humana e social havendo maior dinâmica e interação entre todos. 

Gestão académica 
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A Coordenação deu continuidade ao cumprimento do calendário letivo, continuando 

sempre a apostar num trabalho de proximidade, estando sempre em contacto 

permanente com os alunos e professores, ouvindo as suas necessidades e articulando 

com os mesmos a melhor forma de as contornar. 

Apesar do ano letivo estar previsto terminar a 15 de junho o mesmo foi antecipado para 

dia 9 a pedido dos professores e alunos devido à semana dos feriados. No entanto, as 

Ginásticas, as Violas e as Danças terminam só no dia 30 de junho. No âmbito da 

promoção do sentimento de pertença à Universidade e de convívio entre todos os 

alunos das Danças Regionais de Esquema e Salão, passaram para a sala multiusos na 

UTIL, deixando de se realizar no salão nobre da Junta de Freguesia. 

De modo a superar questões de mobilidade de algumas alunas as aulas de Bordados 

também passaram para o r/c (sala de convívio) ao invés da utilização da sala d’Artes no 

1º piso. 

Visitas de estudo 

No âmbito das disciplinas das Histórias das Religiões e das Turmas de Alemão I e II, 

realizaram-se as seguintes visitas de estudo: 

11 de abril – Sinagoga de Lisboa; 

25 de maio – Goethe Institut; 

21 de junho - Templo Radha Kirshna 

Atividades extracurriculares 

As atividades extracurriculares têm como objetivo proporcionar ações diversificadas 

como visitas culturais a museus e exposições, passeios, tertúlias temáticas, workshops, 

palestras e dinâmicas de grupo entre outras. 

Este ano letivo ainda não houve tanta oferta como estava previsto, uma vez que com a 

saída da coordenadora das atividades Académicas da UTIL, para outro organismo e a 

não substituição da mesma, obrigou a acumular funções com as de coordenadora das 

atividades extracurriculares. 
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Encontros, palestras e conferências 

● “Leituras: Encontro com as palavras” Por: Odília Baleiro; 

● Atividade de dinamização e promoção do livro e da leitura através da partilha de 

opiniões, visões e sensibilidades, este ano dedicado à Biografia e poesia; 

● 7º Encontro das Leituras: Encontro com as Palavras; 

● “Jornadas de bem-estar” por Fátima Frazão; 

● Seminário: “As nossas mudanças de comportamento” ; 

● Jornadas de saúde: “Contributos para uma compreensão holística das doenças 

tumorais” Por: José M.Magro; 

● Interações entre medicamentos e alimentos”. Por: Maria Lídia Palma. 

Palestras 

● “Lumiar: Memórias evocativas do Oriente”; Nelson Cortez; 

● “450 anos de os Lusíadas” Etelvira Baltazar; 

● “China: Expansionismo no séc. XXI”; Nelson Cortez. 

Entretenimento 

Visita Guiada Por Luísa Jorge: 

● Museu do Aljube Resistência e Liberdade ; 

● Quartel do Carmo. 

Literacia Digital 

Programa “Literacia Digital tudo o que precisa de saber sobre banca online” organizado 

em doze sessões de esclarecimentos, transmitidas online com uma periodicidade 

mensal numa parceria com a associação portuguesa de bancos. 

● Como fazer constituir poupanças online?  (8ª sessão) 

● Como pedir crédito online? (9ª sessão) 

Jornal Digital 

Publicação mensal destinada aos nossos alunos, professores e público em geral com 

alguns temas abordados nas diversas disciplinas, escritos pelos professores e alguns 

textos/reflexões escritos por alunos. Compilação e edição de Luísa Jorge. 
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● abril: Edição nº 31: 

https://issuu.com/univ.terceiraidadelumiar/docs/jd_abril_2022 

● maio: Edição nº 32 

https://issuu.com/univ.terceiraidadelumiar/docs/jd_maio_2022 

● junho: Edição nº33 

https://issuu.com/univ.terceiraidadelumiar/docs/junho_2022 

Participações/Representações e Apresentações 

● Participação da Tuna Académica da UTIL no Projeto “A música portuguesa a 

gostar dela própria – 26 de abril (Quinta das Conchas) 

● Elaboração e Apresentação de conteúdo digital da UTIL e visita guiada aos alunos 

do CTESP em Intervenção Social e Comunitária do ISEC e professora responsável 

Dra. Inês Ferreira, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho de uma 

universidade da terceira idade, tudo o que envolve, os diversos contributos e 

desafios.  

● Participação das Danças regionais Femininas no Festival de Telheiras  

● Representação da UTIL no lançamento do novo Projeto de educação financeira 

“Saber de Contas” 31 de maio na Culturgest, a convite da ABP. 

● Portefólio Digital – Atividade e relatório no âmbito do Projeto Ler Maior em 

articulação com Isabel Marques do PNL e com a Odília Baleiro (leituras: Encontro 

com as Palavras e a Coordenação da UTIL. 

● Elaboração de cartazes de divulgação e conteúdos digitais, 

atualização/divulgação das atividades na página do Facebook e Instagram 

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

 

 

  

https://www.facebook.com/utilumiar/
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4.3. Núcleo de Cultura 

____________________________________________________________ 

 

Com o levantamento das restrições ligadas à pandemia, no segundo trimestre de 2022 

assistiu-se, também no Lumiar, a um certo regresso à normalidade, verificando-se, 

novamente, eventos de maior dimensão e onde o mais importante é o convívio e o 

contacto direto entre os cidadãos. 

Apesar do alívio das restrições, a situação financeira delicada recebida pelo atual 

executivo tem limitado, e muito, o desenvolvimento de uma programação cultural que 

vá ao encontro do que é expectável de uma freguesia com a dimensão e a riqueza do 

Lumiar. 

No segundo trimestre de 2022, verificou-se uma forte e diversificada ocupação dos 

espaços culturais geridos pela Junta de Freguesia - Auditório da Biblioteca Orlando 

Ribeiro, Pólo de Telheiras e Salão Nobre da Junta. Relativamente à Galeria Liminare, esta 

continuou a ser usada maioritariamente pela Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

(UTIL), daí a impossibilidade de lá se desenvolverem atividades culturais também 

durante este trimestre. 

Em abril, maio e junho de 2022, a Junta de Freguesia do Lumiar organizou diretamente 

várias atividades: Gravação de uma série de vídeos no âmbito do projeto “A Música 

Portuguesa a Gostar Dela Própria”; Regresso das Festas do Lumiar; Comemoração do 

Dia Mundial da Dança, no dia 29 de abril, com uma apresentação coreográfica, 

denominada Coreografia da Paz, realizada pelo 1st Position Estúdio Artístico de 

Telheiras. 

De destacar também alguns dos eventos que contaram com o apoio da Junta de 

Freguesia do Lumiar, como o Festival de Telheiras, que regressou em força com 

inúmeros eventos, como arraiais, música, dança e cinema. Um festival que já tem 

história na zona de Telheiras e que pela qualidade cultural apresentada merece ser 

apoiado. Tivemos ainda a estreia da iniciativa MTL - Music Theater Lisbon, que é um 

espaço formativo de teatro musical, com a realização de dois workshops com 

atores americanos de renome, da Broadway, a saber James Ludwig e Michelle Bruckner. 
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Como parte das contrapartidas acordadas foi oferecida a  inscrição a 

jovens da freguesia em situação de vulnerabilidade social e com interesse pelas 

artes. Esta ação permitiu-nos integrar jovens dos CAF tendo tido um bom 

aproveitamento formativo. Outro evento realizado foi o Festival Django Portugal 2022, 

o festival de rock Há Rock na Junta, organizado pelo Coro Rock do Lumiar, e portanto 

com artistas do Lumiar e o evento Bollywood Holi na Comunidade Hindu de Portugal. O 

Teatroàparte ensaiou e apresentou a sua peça anual, com o título É proibido suicidar-se 

na primavera. A Isha Artes-Danças Indianas realizou nos espaços da Junta os ensaios 

para a sua atuação no Rock In Rio 2022. Este convite revela bem o reconhecimento da 

qualidade do grupo. É para o Lumiar motivo de regozijo este convite e atuação revelando 

a multiculturalidade que caracteriza a nossa freguesia.  

Neste trimestre foi também possível agendar as Festas do Lumiar 2022. Festas da 

freguesia em honra do padroeiro São João Baptista e as naturais Festas Populares do 

mês de Junho.  

Assim sendo, a Junta de Freguesia do Lumiar coorganizou com a Associação Recreativa 

dos Amigos do Paço do Lumiar (A.R.A.P.L) os arraiais que estão a decorrer todo este mês, 

mais propriamente no dia 10, 18, 25 bem como o piquenique do dia 5 de junho. Todos 

estes eventos contaram com animação musical. Acontecerá ainda um a 2 de julho.  

Para além disto tivemos: 

● A 18 de junho o Arraial 66, coorganizado com os Escuteiros do Lumiar; 

● A 24 de junho a procissão em honra de São João Baptista; 

● A 25 de junho o Arraial de São João Baptista no Largo Paroquial; 

● A 25 de junho tivemos a Marcha do Lumiar a atuar em 4 locais diferentes da 

freguesia, Alta de Lisboa, Alameda das Linhas de Torres, Telheiras e Paço do 

Lumiar; 

● A 25 e 26 de junho, o Festival das Casas Regionais na Quinta das Conchas, sendo 

organizadas pela EGEAC com o apoio da Junta de Freguesia; 

 

Foram dias de grande animação com as Festas a regressar em força depois da pandemia 

COVID-19.  
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Utilização dos equipamentos culturais 

Biblioteca Maria Keil 

A Biblioteca Maria Keil estabelece uma relação particularmente próxima com a 

comunidade em seu redor. 

 

Destaque para as suas iniciativas intergeracionais, promovidas pela mesma e 

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

experiências e de conhecimentos, na partilha de recursos e competências. 

 

Como vinha sendo a prática, a Biblioteca manteve a sua participação no Grupo 

Comunitário da Alta de Lisboa e prosseguiu o desenvolvimento de projetos nesse quadro 

de desenvolvimento local. 

 

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

que vá ao encontro daquelas que são as suas necessidades estando neste momento a 

Junta de Freguesia e as demais entidades empenhadas em procurar o espaço que 

melhor dignifique esta valência da nossa edilidade.  

 

Durante o segundo trimestre de 2022, a Biblioteca Maria Keil realizou várias atividades 

entre as quais destacamos: 

 

● Hora do conto/Fiadeiras de histórias: num total de 17 atividades com 491 

participantes; 

● Oficina de escrita criativa: dividida em 11 atividades e com um total de 183 

participantes; 

● Comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa: mostra de autores 

lusófonos com um total de 23 participantes; 

● Comemoração do Dia Mundial da Criança: 19 participantes; 

● Era uma vez...ao Sábado: realizado em três sábados diferentes com um total de 

71 participantes; 
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● Traça o teu Caminho/atividade em parceria com o Grupo da Segurança do Grupo 

Comunitário da Alta de Lisboa: participaram 53 pessoas.  

  

Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro 

Ao longo do segundo trimestre de 2022, o modelo de programação do Auditório seguiu 

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

eventos realizados no âmbito das Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX), que têm direito 

a uma percentagem anual de atividades; Utilização do espaço pelas diferentes valências 

da Junta de Freguesia; Eventos culturais organizados diretamente pela Junta; Utilização 

do espaço pelas muitas pessoas e entidades que o requisitam. Realizaram-se também 

diversas visitas técnicas ao espaço. Algumas das entidades que utilizaram o Auditório, 

disponibilizaram bilhetes para que fossem distribuídos pelos fregueses do Lumiar. 

 

Atividades realizadas no Auditório durante o segundo trimestre de 2022 

● 19, 20, 27, 28 e 29 de abril: Escola Profissional Profitecla, apresentação de 

projetos finais de curso 

● 23 de abril: FILMINHOS BLX 

● 26 de abril: FILMINHOS BLX 

● 29 de abril: FILMINHOS ADULTOS BLX 

● 30 de abril: CARDUME, apresentação de teatro 

● 7 de maio: RAQS AMIRA, ESPECTÁCULO DE DANÇA ORIENTAL E DE FUSÃO 

(Ensaios e espetáculo) 

● 8 de maio: Concerto de Alunos, Escola Alta Música 

● 13 de maio: FESTIVAL MENTAL 2022, Inauguração 

● 14 de maio: FILMINHOS À SOLTA (Famílias) BLX 

● 14 de maio: Lançamento de livro de Alexandre Carvalho 

● 14, 20, 21, 27 e 28 de maio: TEATROÀPARTE (Espetáculos) 

● 15 de maio: Alkhemia, concerto 

● 17 de maio: CHEGA, atividade partidária 

● 18 de maio: Filminhos Adultos (BLX) 

● 24 de maio: Escola Técnica Psicossocial de Lisboa 
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● 24 de maio: Escola Profissional Nicolau Breyner, VIÚVA , PORÉM HONESTA 

(Ensaios gerais) 

● 25 de maio: Escola Profissional Nicolau Breyner VIÚVA , PORÉM HONESTA 

(Manhã e tarde para ensaios gerais e apresentação aos convidados) 

● 29 de maio: Apresentação do espetáculo infantil TU.EU 

● 31 de maio, 1, 4 e 5 de junho - TEATRO BASTARDO, espetáculo infantil Meus 

Amigos Monstros 

● 1 de junho: MTL - Music Theatre Lisbon, exibição do documentário One Week 'Til 

Doomsday 

● 2, 3 e 4 de junho: Festival do Rock Há Rock na Junta 

● 4 de junho - FILMINHOS BLX 

● 5 de junho: Apresentação do MTL - Music Theatre Lisbon 

● 7 de junho: Reunião BLX 

● 7 de junho: Atividade do CAF São Vicente 

● 10, 11 e 12 de junho: MTL - Music Theatre Lisbon, workshops de teatro 

● 10 de junho: Cláudia Amador, lançamento do álbum (Ensaio) 

● 11 de junho: Cláudia Amador, lançamento do álbum (Atuação com público) 

● 14 de junho: Escola Profissional Nicolau Breyner, projeto Musical O CONVENTO 

(manhã e tarde ensaios de adaptação ao espaço, marcação e luzes) 

● 15 de junho: Escola Profissional Nicolau Breyner - Projeto Musical O CONVENTO 

(Manhã e tarde ensaios gerais e às 21h apresentação aos convidados) 

● 17 de junho: Sai de Cena, Dois Dedos de Conversa (Ensaio geral com técnicos) 

● 17 de junho: FILMINHOS ADULTOS BLX 

● 18 e 19 de junho: Sai de Cena, Dois Dedos de Conversa (Espetáculo) 

● 19 de junho: Festival Django Portugal 

● 21, 22, 23 e 24 de junho: MTL - Music Theatre Lisbon, workshops de teatro 

● 25 de junho: Academia de Música de Telheiras (Apresentação) 

● 28, 29 e 30 de junho: Geração Radical, peça de teatro Um Mundo Melhor Sem 

Bullying 
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A juntar a estas atividades, temos a acrescentar as que são desenvolvidas pelo Palco de 

Chocolate no Auditório. 

 

Galeria Liminare 

Para além das atividades da UTIL que decorrem no espaço, foram feitas inúmeras visitas, 

estando já previstas e agendadas algumas exposições. 

 

Pólo de Telheiras – Lagar da Quinta de São Vicente 

No Pólo de Telheiras mantiveram-se as atividades desenvolvidas no âmbito do Centro 

de Convergência de Telheiras/Parceria Local de Telheiras/Associação de Residentes de 

Telheiras (ART) e a Fruta Feia todas as segundas-feiras. Em parceria com a Junta de 

Freguesia do Lumiar, realizaram-se até ao fim de maio aulas de Danças Indianas, 

promovidas pela Isha Artes, todos os sábados de manhã. O Coro de Pais da Escola Alemã 

de Lisboa continuou a ensaiar no espaço às terças-feiras das 8h às 9h. 

 

Também há a destacar 

● 6, 7 e 8 de maio: Atividade Evangélica (Igreja Evangélica Pentecostal do 

Movimento Missionário Mundial) 

● 25 de junho: SPEA - Formação de professores 

 

 

Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar 

Para além dos ensaios do Coro Rock do Lumiar, do Coro Nosso, das Danças Regionais e 

Esquemas de Salão da UTIL, e o apoio à população no preenchimento do IRS, realizaram-

se os seguintes eventos no Salão Nobre da Junta: 

● 23 de abril: Grupo Taxistas do Lumiar 

● 28 de abril: IA- Identidades e Afectos, Associação (Realização de uma sessão 

científica) 
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● 29 de abril: Dia Mundial da Dança - Apresentação coreográfica, Coreografia da 

Paz (1st Position Estúdio Artístico de Telheiras) 

● 29 de abril: Assembleia de Freguesia 

● 4 de maio: Reunião Comissão Social da Freguesia 

● 14 de maio: Sociedade Portuguesa de Psicossomática (Seminário) 

● 20 de maio: PEN Clube Português - Recital de poesia portuguesa e ucraniana 

● 7 de junho: Restart - Masterplan for Lisbon’s Multimodal Mobility Hubs 

● 18 de junho: Café-Concerto - Associação Guias de Portugal 

● 25 de junho: Seminário (Sociedade Portuguesa de Psicossomática) 

● 27 de junho: Junta-te ao Verão 

● 29 de junho: Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

Oferta regular de atividades culturais 

Ensaios na sede da Junta de Freguesia dos seguintes coros: 

− Coro Rock do Lumiar – agrupamento coral com um repertório rock com ensaios às 

quartas-feiras à noite; 

− Coro Nosso – agrupamento coral com ensaios às quintas-feiras à noite. 

 

 

PARCEIROS 

Mercado no Bairro 

Nascido em março de 2017, o Mercado no Bairro teve como primeiro parceiro a Junta 

de Freguesia do Lumiar. No segundo trimestre de 2022, realizaram-se os seguintes 

mercados na freguesia do Lumiar: 

● Junto ao Centro Comercial do Lumiar (Rua Cordeiro Ferreira): 5 e 6 de maio, 2 e 

3 de junho. 

● Telheiras (Praça Prof. Rodrigues Lapa): 7 de maio, 4 de junho. 

● Quinta das Conchas: 21 de maio, 18 de junho. 
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Feira da Bagageira 

● 21 de maio e 18 de junho, Jardim Prof. Francisco Caldeira Cabral. 

 

MBooks 

● Feira do Livro no Interface do Campo Grande, de 11 de fevereiro a 11 de maio 

2022. 

 

Visitas institucionais 

Com o abrandar da pandemia o Executivo começa agora a conseguir fazer visitas 

institucionais nas mais variadas áreas e na Cultura, no Dia Mundial da Língua 

Portuguesa, foi possível visitar e conhecer o trabalho de uma ONG sediada no Lumiar, 

os Leigos para o Desenvolvimento, que atuam nos PALOP e tem um trabalho de 

capacitação de zonas mais desfavorecidas destes países através da formação e 

educação.  

Foi ainda possível neste âmbito visitar a Marcha do Lumiar por duas vezes aquando dos 

ensaios, ambas com a presença do Executivo e uma das quais com a vinda do Presidente 

da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e do Vereador da Cultura, Diogo Moura.  

A este nível foi ainda possível, ao Executivo, assistir à exibição da marcha do Lumiar no 

Altice Arena e na noite de Santo António na Avenida da Liberdade. A academia está de 

parabéns pelo trabalho desenvolvido e a Junta de Freguesia tentou ao máximo colaborar 

através do apoio financeiro, mas também logístico à Academia.  

 

Inaugurações 

A 4 de junho pela tarde foi inaugurado o Street Art Park na Avenida David Mourão-

Ferreira, um espaço que alia desporto e arte urbana. A inauguração foi um sucesso e 

será mais um espaço multifunções a usar por jovens na nossa freguesia. Contamos aqui 

desenvolver também espetáculos nas mais variadas áreas enquadradas na temática da 

arte urbana.   
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Outros temas 

Ainda no departamento da Cultura foram realizadas várias reuniões com associações e 

entidades de cariz cultural. A estratégia do Executivo para a Cultura passa por atrair mais 

agentes e promotores culturais para a nossa freguesia. Queremos fazer do Lumiar um 

ativo cultural de Lisboa e por isso estamos abertos a receber vários projetos. Reunimos, 

por exemplo, com a Associação Meleca, associação Umundu, Universo 42, a G-teatro, 

entre tantas outras. A dinamização artístico-cultural de grandes pólos urbanos, como é 

o caso do Lumiar, pode e deve ser feita com estímulos a agentes culturais.  

 

4.4. Núcleo de Saúde 

____________________________________________________________ 

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

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

na Freguesia do Lumiar, o segundo trimestre do ano de 2022 foi marcado, na área da 

saúde e do bem-estar, pela consolidação das atividades do recém-criado Núcleo de 

Saúde que integra uma técnica superior e uma assistente técnica. 

 

Núcleo de Saúde 

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

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

em análise: 

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

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

identificando e contactando múltiplas entidades da área da saúde existentes no 

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

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

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

promotoras de cidadania, assentes na capacitação das pessoas e da comunidade. 
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Neste âmbito, o Núcleo de Saúde dinamizou: de 16 a 20 de maio, em colaboração 

com o Núcleo de Educação e Juventude e o Núcleo de Ação Social, no âmbito da 

Semana Europeia da Saúde Pública/European Public Health Week - iniciativa 

promovida pela Associação Europeia da Saúde Pública à qual a JFL se associou 

pela primeira vez-, diversas atividades, designadamente um Boletim 

Intergeracional de Saúde, que permitiu promover o diálogo entre crianças, 

progenitores e avós sobre o tema da vacinação ao longo dos tempos, um 

momento de partilha e de identificação de questões de saúde que as crianças e 

jovens gostariam de ver abordadas por especialistas da área, aprofundando a 

reflexão sobre as temáticas de saúde mental, alterações climáticas ou hábitos de 

vida saudável, e um Webinar dedicado à Literacia em Saúde sob diversas 

perspectivas, nos quais participaram a UCC Lumiar+, a Sociedade Portuguesa de 

Psicossomática e a Associação R3SET; na CAF EB1 de Telheiras, ações de 

sensibilização e formação em Literacia Emocional, focalizada em grupos de 

crianças de 1º ciclo de escolaridade, através de sete sessões de 1 hora de 

duração. Ainda no âmbito da dinamização de ações de promoção da saúde e 

prevenção da doença, o Núcleo de Saúde, em colaboração com o Núcleo de Ação 

Social, participou na Semana Europeia da Primavera do Teste do VIH e Hepatites 

Virais, uma campanha europeia que decorreu de 16 a 23 de maio e que visou 

reforçar a realização de rastreios do VIH e hepatites virais, bem como sensibilizar 

para a importância da adoção de comportamentos que previnem infecções 

sexualmente transmissíveis; e manteve contactos com o Instituto Português do 

Sangue e da Transplantação (IPST) para realização de nova sessão de Dádiva de 

Sangue a realizar previsivelmente em outubro de 2022, já que a data para a qual 

estava inicialmente prevista (21 de maio de 2022) foi adiada por condicionantes 

associadas ao IPST. 

 

No decurso do segundo trimestre de 2022, o Núcleo de Saúde deu igualmente 

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

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

quais se incluem a JFL, que tem como objetivo central a prevenção, identificando e 
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acompanhando pessoas 65+ em situação de isolamento e de solidão não desejada. No 

período em análise, desenvolveram-se ainda as seguintes atividades: 

● Cinco “Ações de Rua”, em parceria com a SCML e a PSP, nos dias 22 de abril, 16 

e 17 de maio, 8 e 9 de junho, sendo duas destas ações visitas a Radares 

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

entrevistados RADAR e realizadas novas entrevistas, assim como foram 

contactados Radares comunitários (Comércio Local, Organizações da 

Comunidade, Vizinhos, Familiares), reforçando o papel preponderante que estes 

detêm na comunidade; 

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

fragilidade emocional, tanto na modalidade de apoio a distância como 

presencial, realizadas de modo sistemático e teoricamente sustentadas num 

modelo de intervenção psicológico baseado numa escuta empática. Foram 

estabelecidos cerca de 279 contactos telefónicos e seis visitas presenciais. O 

tempo de duração destes contactos variou entre 5 a 60 minutos, em função da 

disponibilidade manifestada pelos seniores para estarem em 

relação/necessidade de comunicarem. 

● Cinco visitas domiciliárias realizadas para avaliação das condições de habitação 

e de saúde de entrevistados RADAR e no âmbito de pedidos de informação 

relacionados com transporte da JFL, serviços de apoio domiciliário, 

teleassistência e vacinação. 

● Articulação da intervenção no terreno com os técnicos da SCML e com as 

Respostas Sociais da freguesia, incluindo o Núcleo de Ação Social da JFL, no 

contexto de necessidades identificadas ao longo do acompanhamento de 

entrevistados RADAR; 

● Reunião com diversas entidades, nomeadamente a Associação Amigos 

Improváveis e a Viver Telheiras, entre outras, de modo a estabelecer parcerias 

que possam responder às necessidades identificadas pelos entrevistados 

RADAR; 

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

realizados com entrevistados. 
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No período em análise, a psicóloga manteve a sua intervenção na área da Psicologia. 

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

18 consultas, das quais sete a crianças e 11 a adultos, incluindo adultos sénior (10 

presenciais e uma no domicílio). Neste âmbito, foram produzidos materiais de 

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

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

docentes. Foram ainda desenvolvidas atividades associadas a Júri de procedimento 

concursal para Assistentes Operacionais na área da Limpeza e Higiene Urbana. 

Relativamente à atribuição de apoios na área da Saúde, no segundo trimestre de 2022, 

foi atribuído apoio não financeiro à Associação SPW Portugal, assim como à USF das 

Conchas, no âmbito das comemorações do Dia da Criança. 

No segundo trimestre de 2022, em representação da JFL, o Núcleo de Saúde participou 

na inauguração da VI Edição do Festival da Saúde Mental, na Cerimónia do 8º aniversário 

do Hospital das Forças Armadas, bem como na Reunião Formativa sobre os Recursos da 

Comunidade promovida pela USF das Conchas e USF Dona Amélia de Portugal, tendo 

ainda mantido reuniões com parceiros da comunidade, nomeadamente HowMedia, e 

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

designadamente em Gestão de Serviços de Saúde. No segundo trimestre de 2022, a JFL 

colaborou no Peditório Nacional da Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC), 

integrado no mês de “Maio, Mês do Coração”, através da colocação de um cofre da FPC 

nas instalações da JFL. 

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

análise, tendo o Núcleo de Saúde envidado esforços, em articulação com o Núcleo de 

Recursos Humanos, para realização de duas formações certificadas destinadas aos 

funcionários da JFL, intituladas “Abordagem Geral de Noções Básicas de Primeiros 

Socorros” e “Primeiros Socorros”, que decorrerão em julho, setembro e outubro. 
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4.5. Núcleo de Desporto 

___________________________________________________________ 

 

Época 2021/2022 

● Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão 

Gimnodesportivo do Alto da Faia disponibilizado para as coletividades: 

▪ Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades. 

▪ Jogos Oficiais das Coletividades em diversas modalidades. 

 

● Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão 

Gimnodesportivo das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar disponibilizado 

para as coletividades: 

▪ Atividades regulares das Coletividades em diversas modalidades. 

▪ Jogos Oficiais das Coletividades em diversas modalidades. 

 

● Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão 

Municipal da Musgueira em articulação com Centro Social da Musgueira – 

MEDIATECA 

▪ Atividades regulares das Coletividades na modalidade de Futsal. 

 

● Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão 

Gimnodesportivo do Colégio de S. Tomás. 

▪ Atividades regulares das Coletividades na modalidade de Basquetebol. 

 

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação 

● Apoio 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)/Sporting Clube de Portugal; 
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▪ Futebol7 (Escola N.º 3)/Associação Moradores do Bairro Cruz Vermelha do 

Lumiar; 

▪ Basquetebol (Escola N.º 4, N.º 5 e Nº 18)/Academia Musical 1º Junho 1893; 

▪ Boxe (Escola N.º 6)/Grupo Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha; 

▪ Futebol 11 (Escola N.º 7, N.º 8 e Nº 9)/Recreativo Águias da Musgueira; 

▪ Futsal (Escola N.º 10 e N.º 19)/Académico Clube de Ciências; 

▪ Basquetebol (Escola N.º 12)/Associação Residentes Alto do Lumiar; 

▪ Karaté (Escola N.º 13)/Academia Musical 1º Junho 1893; 

▪ Kickboxing (Escola Nº 21)/Grupo Desportivo Bairro da Cruz Vermelha; 

▪ Futsal (Escola N.º 14)/Centro Social da Musgueira-MEDIATECA; 

▪ Ténis de Mesa (Escola N.º 15)/Sporting Clube de Portugal; 

▪ Xadrez (Escola N.º 16)/Academia Musical 1º de Junho 1893; 

▪ Rugby (Escola N.º 20)/Associação Residentes Alto Lumiar; 

▪ Voleibol (Escola N.º 23)/Centro Social Musgueira-MEDIATECA; 

▪ Andebol (Escola N.º22)/Sporting Clube de Portugal; 

▪ Andebol (Escola Nº11)/Rangers de Telheiras; 

▪ Boxe (Escola N.º24)/Recreativo Águias da Musgueira; 

▪ Judo (Escola N.º25)/Atletico Alta de Lisboa 

 

Olisípiadas 

● Aplicação Prémio de Mérito Desportivo atribuído pela CML e em material 

desportivo em benefício do desenvolvimento desportivo e das Associações e 

Coletividades Desportivas da Freguesia do Lumiar: 

▪ Aquisição de 1 marcador eletrónico portátil para apoio às atividades 

desportivas; 

▪ Aquisição de 2 compressores de encher bolas para apoio às atividades 

desportivas; 

▪ Aquisição de 1 armário para material e um carrinho para bolas para apoio às 

atividades desportivas. 

Tudo para utilização no Pavilhão gimnodesportivo do alto da Faia. 
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Apoio diretos a coletividades e instituições 

● Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – Apoio financeiro de € 5.000,00 – para 

apoio a atividades desportivas na modalidade Futebol 11; 

● Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 – Apoio financeiro de € 4.000,00 – 

para apoio às atividades desportivas da modalidade de Basquetebol; 

● Apoio ao Académico Clube de Ciências – Apoio financeiro de € 3.000,00 – para 

apoio às atividades desportivas da modalidade de Futsal; 

● Apoio à ACCL – Apoio financeiro de € 250,00 – para apoio à atividade desportiva 

Corrida da Liberdade realizada no dia 25 de Abril 2022; 

● Apoio à Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte – Troféus no valor 

de € 317,49 – na organização de um Concurso de Pesca Desportiva; 

● Apoio à atividade desportiva Torneio de Xadrez Primavera Velhinha organizado 

pela Academia Musical 1º junho 1893 do dia 19 de junho 2022 – Troféus, 

Medalhões e Medalhas € 197,46. 

● Apoio à CPKA – Apoio financeiro € 2.500,00 – para apoio na organização da 

atividade desportiva Rally de Lisboa 2022 realizado nos dias 18 e 19 de Junho de 

2022. 

 

 

4.6. Núcleo de Atividades Económicas e Inovação 

____________________________________________________________ 

 

Licenciamento 

Emissão de Licenças de Atividade Ruidosa de Carácter Temporário e de Ocupação 

Temporária de Espaço Público para os seguintes eventos:  

● Arraial do Escuteiros; 

● Arraial da Associação Recreativa Amigos do Paço do Lumiar; 

● Arraial de São João Baptista; 

● Arraial da Quinta dos Alcoutins; 

● Arraial no Campus Universitário do ISEC; 
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● Semana Europeia do Teste VIH – Hepatites; 

● Festival Telheiras 2022 – Arraial; 

● Festival Telheiras 2022; 

● Mercado do Bairro Telheiras/Lumiar; 

● Acompanhamento e gestão da mudança de lugar de Venda Ambulante, no 

Interface do Campo Grande, devido às obras do Metropolitano de Lisboa; 

● Visitas a vários locais, objecto de pedido de licenciamento e reclamações várias; 

● Visita aos Comerciantes da Rua Prof. João Barreira, para a confirmação das 

dimensões, e das condições de utilização das esplanadas; 

● Reunião de sensibilização, subordinada aos problemas provocados pelo ruído, 

ocupação e limpeza do espaço público, na Rua Prof. João Barreira, concretizada 

com a presença da PSP, Junta de Freguesia do Lumiar (vogal Carla Sequeira) e 

Comerciantes locais; 

● Ao abrigo do Licenciamento Zero e Ocupação de Espaço Público foram emitidas 

41 licenças no montante de 27.964,57€; 

Mercado do Lumiar 

● Reparação e colocação de tubagem nova de água para máquina de gelo; 

● Reparação de grelhas de escoamento na sala da máquina do gelo; 

● Reparação/Manutenção de Ar-Condicionado da Charcutaria;  

● Acompanhamento da Visita da Veterinária da CML; 

● Aquisição de equipamento de recolha, transporte e armazenagem de gelo; 

● Acompanhamento crítico, do projeto da EMEL, para a zona de estacionamento a 

instalar junto ao Mercado; 

 

Atividades Económicas e Inovação 

● Apresentação da candidatura ao programa inserido no Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR), Bairros Comerciais Digitais - Telheiras Digital; 

● Foi assinado, a 6 de junho, um acordo de pagamentos com a Associação 

Portuguesa de Agricultura Biológica - Agrobio, para a regularização das suas 

dívidas, nunca cobradas na vigência do mandato anterior, e referentes à 
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utilização da sua sede, no valor total de 14.262,28€, tendo esta já efetuado a 

liquidação de 8.665,76€, e acordado o pagamento do restante, em prestações 

mensais, e iguais, de 950,47€, até ao final do presente ano de 2022; 

● Início dos estudos, para a utilização de meios digitais, na divulgação de 

informação da Junta, em toda a freguesia; 

● Estudos exploratórios para a implementação do Cartão Lumiar, em suporte 

digital e físico; 

● Estudos exploratórios para a implementação de controlo de entradas, e 

pagamentos, digitais em eventos; 

● Estudos exploratórios para a instalação de WiFi Free, em equipamentos da 

freguesia; 

● Presença no evento “Bicicletas de carga no trabalho”, organizado pela Direção 

Municipal da Mobilidade, da Divisão de Informação e Promoção da Mobilidade 

da CML; 

● Participação em várias reuniões, na CML, com a Secretária de Estado da 

Habitação, a Vereadora Joana Almeida, o Presidente da Junta de Freguesia do 

Lumiar e o Presidente da Junta de Freguesia de Carnide, sobre a Urbanização 

Maria Droste; 

● Visita ao Cowork, localizado na Casa do Impacto, da SCML; 

● Acompanhamento de vários promotores de atividade comerciais de rua, Feiras 

Temáticas; 

● Visita ao HUB Criativo do Beato; 

● Reunião e contactos com Diretor Geral do ISEC; 

● Reunião com Startups de Telheiras; 

● Reunião com Fresoft; 

● Reunião com promotores privados, interessados na instalação e exploração de 

equipamentos desportivos na freguesia; 

● Reunião com promotores privados, interessados em atividades de saúde; 

● Acompanhamento do processo de instalação de um equipamento direcionado 

ao bem-estar animal; 
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5. Divisão de Espaço Público e Espaços Verdes 

____________________________________________________________ 

 

 
5.1. Núcleo de Limpeza e Higiene Urbana 

____________________________________________________________ 

  

Trabalhos realizados por áreas 

 Lumiar 

Telheira

s 

Alta do 

Lumiar Total 

Varredura 2254 1880 620 4754 

Desmatação 3 9 5 17 

Aplicação de Sal 16 6 38 60 

Deservagem 32 46 94 172 

Lavagem  0 0 0 

Lavagem recantos  0 0 0 

Limpeza de Sarjetas 86 59 72 217 

Dejetos Caninos 145 118 97 360 

Despejo de Papeleiras 1440 1587 1123 4150 

 

Informação 

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

mecânica, por toda a freguesia; 

Deservagem - Foi realizada empreitada de Deservagem/Limpeza na Área da Alta de 

Lisboa; que teve início do mês de abril e conclusão dia 20 de maio de 2022. Neste 

momento encontra-se concluída a deservagem de toda a área da Alta de Lisboa e está 

efetuado cerca de 50% do serviço na área do Lumiar e de Telheiras. 

Link do site da junta onde se encontra o vídeo de uma parte da intervenção. 

https://fb.watch/dNKi9qhFPS/ 

Aplicação de sal - O processo de colocação de aplicação de sal foi iniciado em janeiro de 
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2022. A aplicação é feita logo após o trabalho de Deservagem concluído em toda área 

da Alta de Lisboa.  

Desmatação - Foi realizada em alguns terrenos baldios da freguesia;  

Condicionantes 

Lavagem/lavagem de recantos - Serviço temporariamente inativo, devido ao facto da 

viatura de lavagem se encontrar para reparação, sem qualquer previsão de entrega, 

devido a problemas relacionados com o fornecimento de peças. 

Lavagem manual de arruamentos - Serviço temporariamente suspenso, devido à 

escassez de recursos humanos que permitam a existência de uma equipa de lavagem, 

algo que está a ser colmatado com a abertura de concurso para assistentes operacionais 

(cantoneiros), que se encontra em fase de análise de candidaturas. 

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

maioritariamente pelos triciclos elétricos. No entanto, 2 dos equipamentos estão no 

fornecedor desde início de maio para reparação, em grande parte atrasada devido a 

problemas com o fornecimento de peças. 

Posto de telheiras - Foi realizada uma visita técnica conjunta (JF-CML), no início de maio, 

em que foram detectadas várias anomalias técnicas de construção. Desta forma, não 

existe ainda uma data definitiva de conclusão do mesmo, sendo que já se encontra na 

sua fase final de acabamentos. 

Atividades complementares 

A equipa de Higiene Urbana tem prestado apoio logístico ao transporte de material para 

os eventos que se realizam na freguesia: 

● Comunidade Hindu Bollywood Holi – Limpeza/Transporte do material 

● Ação Traça o teu Caminho – Limpeza/Transporte do material 

● Arraial do Paço do Lumiar- Limpeza/Transporte do material 

● Festa dia do ISEC Lisboa 2022- Transporte do material 

● Estádio José Alvalade – Limpeza antes e depois dos jogos 

● Festival de Telheiras – Limpeza/transporte de material 
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● A marcha do Lumiar – Limpeza/Transporte do Material 

● Arraiais ARAPL – Limpeza/Transporte do Material 

● Dia da Criança de 2022 – Limpeza/Transporte do Material 

● Arraial Telheiras Norte – Limpeza/Transporte do Material 

● 11ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa – Limpeza/Transporte do Material  

● Inauguração do Street Art Park do Lumiar – Limpeza 

● Memoshoá- Associação Memória e Ensino do Holocausto – transporte de 

Material 

● Arraial da Escola EB 2,3 Mário Chicó  – Transporte de Material 

● Arraial da Escola EB1 de Telheiras – Transporte de Material 

● Viver Telheiras – Transporte de Material 

● Missa Campal – Transporte de Material 

● Arraial 66 - Escuteiros - Transporte de Material 

Aquisição de equipamentos 

● Caneleiras p/ corte de ervas 

● Óculos de proteção p/ corte de ervas  

● Aquisição de forquilhas p/ corte de ervas 

● Auscultadores de proteção p/ corte de ervas 

● Melhoramento dos taipais das carrinhas, efetuado pelos nossos funcionários 

● Criação de redes de proteção p/ corte de ervas 

 

5.2. Núcleo de Espaço Público, Património e Infraestruturas 

____________________________________________________________ 

 

Espaço Público 

Calçadas - Têm sido efetuadas intervenções pontuais e seletivas em ocorrências de 

descalcetamento através da empresa contratada para o efeito. 

Sinalização Vertical – A equipa de manutenção JF do Lumiar tem procedido à reposição 

e fixação de postes e de tabuletas de sinalização danificadas. 
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Escolas e Jardins de Infância 

Através da equipa de manutenção da JF do Lumiar, tem-se dado resposta às solicitações 

de apoio das coordenadoras dos diversos estabelecimentos, com especial incidência na 

EB nº. 34 (Padre Rocha e Melo), EB do Alto da Faia e JI do Lumiar, que são as escolas que 

apresentam mais problemas de manutenção.  

Procedeu-se à substituição de 139 lâmpadas nas Escolas atrás referidas, por adjudicação 

a uma empresa contratada para o efeito (C2DL). 

Nas questões de segurança, deu-se início à reparação de equipamentos de detecção 

contra incêndios SADI, na EB nº. 34, e na revisão de todos os aparelhos extintores, por 

parte da empresa Segurfogo. 

Edifícios a cargo da Junta de Freguesia do Lumiar 

Mercado – Foram efetuadas diversas intervenções pela equipa de manutenção em 

portões, rede de abastecimento de águas e drenagem, e ainda em sistemas AVAC. 

Centro de dia do Paço do Lumiar – Foi intervencionado o elevador que há muito se 

encontrava parado. 

Contratos 

Combustíveis – Foi celebrado contrato de fornecimento de combustíveis com a empresa 

PRIO, para abastecimento da frota. 

Limpeza - Foi celebrado contrato de fornecimento de serviços com a empresa 

OPERANDUS. 

Segurança – Foi celebrado contrato de fornecimento de serviços com a empresa SOC. 

Elevadores - Foi celebrado contrato de manutenção de equipamentos com a empresa 

SCHINDLER. 
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5.3. Núcleo de Espaços Verdes 

____________________________________________________________ 

 

No seguimento do que vinha sendo realizado no primeiro trimestre, continuou-se a 

garantir: 

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

verdes. 

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

melhoria do funcionamento dos serviços de manutenção e a otimização dos 

espaços verdes da freguesia, tendo-se verificado uma continuidade no estado 

geral da qualidade dos espaços ajardinados, dos equipamentos de jardins e 

vedações, assim como dos canteiros de herbáceas, relvados e do arvoredo em 

geral, resultado de inadequadas ou inexistentes práticas culturais. 

● Efetivou se construção de passagens pedonais, no Espaço da Criança, inaugurado 

a 15 de maio 2022 (1ª fase) e no jardim do Caracol no dia 3 de Junho no âmbito 

do Festival Hindu (finalizado) A 2ª fase do Espaço Criança será realizada assim 

que houver capacidade financeira para tal, pois inclui compra de terras para 

aterro de raízes e nivelamento assim com novo arrelvamento das zonas 

intervencionadas. Os novos canteiros de herbáceas serão realizados apenas com 

materiais próprios. 

● Referente à Gestão de arvoredo foram realizadas intervenções no arvoredo 

inserido nos Espaços Verdes e pontualmente intervenções consideradas 

prioritárias nas caldeiras de arruamentos. Esta insuficiente manutenção das 

árvores em caldeiras deve-se exclusivamente à falta de pessoal para a realização 

das mesmas e às dificuldades que existem por parte do Serviço de Higiene 

Urbana em poder recolher os resíduos resultantes desta manutenção. A 

deservagem das caldeiras neste momento é assegurada pelos serviços de 

Higiene Urbana. 

● Procedeu-se ao abate de uma árvore, por razões fitossanitárias, por parte dos 

Serviços da CML. O abate de árvores e correspondente substituição é da 

responsabilidade da CML. Neste trimestre foram plantadas aproximadamente 90 
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árvores pela CML em caldeiras da Junta. Foi pedida a introdução destes 

novos/substitutos exemplares no Inventário do Arvoredo de Lisboa. Assim a 

freguesia passou a ter 3749 exemplares, sendo 2907 da responsabilidade da 

Junta de Freguesia. 

● Foi realizado o levantamento dos exemplares de Pinus spp. existentes dentro dos 

espaços escolares/CAF, de modo que se possa resolver definitivamente o 

problema da lagarta do pinheiro. Assim que seja possível as árvores serão 

inoculadas estando o problema solucionado com uma toma única por 

endoterapia de baixa pressão. Foi, entretanto, adjudicada a 1ª fase, o 

tratamento de 18 árvores em situação prioritária referentes a 7 escolas Básicas 

e Jardins de Infância, restando 35 exemplares referentes à EB1 e JI de São Vicente 

de Telheiras que será feito numa segunda fase. Na primeira fase ficarão tratados 

definitivamente 87% dos espaços escolares/CAF. 

● Por pedido de vários Fregueses foram realizadas vistorias ao arvoredo da 

Freguesia, tendo-se optado na sua maioria por adiar as intervenções. Todos os 

pedidos anteriores a 2021 inclusive, foram solucionados. Quanto a 2022, todos 

os pedidos de limpeza e levantamento de copas prioritários têm vindo a ser 

realizados com um prazo de resposta inferior a 3 dias recorrendo-se apenas a 

pessoal próprio (do Pelouro do Equipamento) e à podadora extensível 

entretanto adquirida para o efeito pelo Executivo. Por razões técnicas não foram 

realizadas podas durante este trimestre.  

● Foram realizadas as minutas para o Protocolo de Parceria, referente à aquisição 

de Serviços de limpeza das caldeiras existentes em zonas pavimentadas, com 

reorganização das respetivas quantidades (que passaram de 7500 árvores para 

2093, tendo sido adaptadas as cláusulas técnicas às exigências que se pretendem 

ver cumpridas. Foram igualmente incluídas novas fórmulas de avaliação das 

penalidades por incumprimento, pois as existentes eram manifestamente 

insuficientes.  

● Estão a ser estabelecidos protocolos com o Canteirinhos da Alta para atribuição 

de canteiros a termo incerto na Alta de Lisboa e com o Sr. Amil Murargi que em 

regime pro bono se prontificou a realizar o levantamento das necessidades 

energéticas dos edifícios da Junta, para possível reconversão em soluções mais 
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energeticamente sustentáveis e eficientes, quer a nível da produção de AQS e de 

eletricidade, quer a nível do isolamento térmico dos edifícios. 

● Dada a especial relevância de alguns exemplares arbóreos, quer pela sua 

inigualável beleza ou longevidade, foi decidido que assim que possível serão 

feitas placas com breve resenha histórica, espécie, nome comum e idade 

aproximada de cada exemplar, pretende-se deste modo informar os fregueses 

do património vegetal de relevância, de modo a criar laços de proximidade com 

os espaços verdes existentes. 

Tendo em conta as novas realidades e preocupações ambientais, foi pedida a 

colocação de biocompostores à CML, nas zonas das hortas urbanas, tendo-se 

apurado que já existia um protocolo com os Serviços de Higiene Urbana. Cabe 

assim a estes Serviços, a quantidade e localização dos mesmos assim como a sua 

manutenção e limpeza. 
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6. Comunicação 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Estatísticas das Redes Sociais - Dados recolhidos até ao dia 21 de junho de 2022: 

● Facebook  

Neste momento a página conta já conta com 12.702 seguidores. 

Segue-se em baixo os resultados relativos aos últimos 28 dias até à data de 21 de junho 

de 2022, que apresentam um grande aumento comparativamente aos dados recolhidos 

no trimestre anterior. 

 

● Nº de novos seguidores: 121 novos seguidores 

● Alcance da publicação: 27.391  

● Novos gostos na página: 128 

● Visitas à página: 7542 

● Nº de interações: 18. 435 (+ 87%) 
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Relativamente às percentagens de interações:   

● Interação com a publicação: 18.435 (+87%) 

● Nº de reações: 2281 (+ 35%). 

● 366 comentários (+42%) 

● 267 partilhas (+ 45%) 

● 510  cliques na ligação (+97%) 

● 6686 visualizações de fotos (+104%)  

● 1950 cliques no vídeo (+ 19%). 

 

● Instagram 

 

 

Resultados dos últimos 90 dias (23 março 2022 – 20 junho 2022):  

● 5651 contas alcançadas (+21,3%)  

● 711 contas com interação  

● Nº total de seguidores: 1789 (+21,5%) 

● 195 publicações no feed 

● 409 histórias publicadas 

● 3423 visitas à página (perfil) 
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Aumento de seguidores:  

⮚ + 22,3% mais contas que não seguiam a página 

317 seguidores novos comparativamente aos dados recolhidos anteriormente, entre 23 de 

dezembro 2021 e 22 de março de 2022. 
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Para concluir, foram comunicadas/publicadas nas nossas páginas de rede social e site, 

informações relacionadas com os vários departamentos, destacando-se as seguintes nos últimos 

três meses:  

 

● Festas de Lisboa 2022; 

● Marcha Popular do Lumiar – Academia do Lumiar; 

● Atividades no Museu Nacional do Traje; 

● Atividades na época da Páscoa; 

● Informações de condicionamento de trânsito; 

● Atividades na Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte;  

● Atividades da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta; 

● Festival de Telheiras; 

● Celebrações religiosas; 

● Cursos de língua portuguesa; 

● Eventos ligados à Dança e Movimento – Ishartes; 

● Atividades no Núcleo da Educação e Juventude – Componentes de Apoio à Família; 

● Peças de teatro – Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha – Festival 

PANOS; 

● Programa Férias de Verão e recrutamento de monitores; 

● Atividades na Biblioteca Maria Keil; 

● Coro Rock do Lumiar – workshops e apresentações; 

● Formações no Núcleo da Educação e Juventude; 

● 1ª Assembleia das Crianças do Lumiar – Núcleo da Educação e Juventude; 

● Formações CLIPrd – Ação Social; 

● Informações – Entrega de IRS – apoio aos fregueses; 

● Atividades alusivas ao dia 25 de abril; 

● Informação/Comunicação das reuniões públicas da Junta de Freguesia do Lumiar e 

Assembleia de Freguesia Lumiar; 

● Divulgação de ações e projetos da Fundação CAJIL; 

● Dia Mundial da Dança – atividades; 

● Dia Mundial do Livro na Biblioteca Maria Keil; 

● Passeios Paróquia do Lumiar; 

● Projeto Restart | EMEL | Mobilidade – Processo participativo Sociedade Civil – sessão 

de participação/discussão de ideias; 

● Dia da mãe – atividades nas Componentes de Apoio à Família e na Biblioteca Maria Keil; 

● Programas de atividades na Quinta do Olival – Causa Olival e Bairros Saudáveis (Ação 

Social); 

● Feiras e mercados no Lumiar (Mercado no Bairro e Feira da Bagageira); 

● Associação Alimenta – Consciencialização da Alergia Alimentar; 

● Dia Mundial da Língua Portuguesa – Visita das vogais Ana Beatriz Nunes e Madalena 

Pestana aos Leigos para o Desenvolvimento; 

● Dinamização de atividades na Biblioteca Maria Keil alusivas ao Dia Mundial da Língua 

Portuguesa; 
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● Eventos que ocorreram nos nossos espaços culturais: Auditório da Biblioteca Municipal 

Orlando Ribeiro, Polo de Telheiras, Salão Nobre e Galeria Liminare; 

● Comunicação e divulgação de resultados (antes e depois) das intervenções do Núcleo 

de Higiene Urbana – desratização, desbaratização, limpeza e deservagem; 

● Dia da Europa - atividades nas Componentes de Apoio à Família; 

● Música Portuguesa a Gostar Dela Própria no Lumiar – filmagens; 

● Inauguração da Zona das Crianças em Telheiras; 

● 11ª Semana de Empreendedorismo de Lisboa; 

● Festival Mental; 

● Dia da Família - atividades nas Componentes de Apoio à Família; 

● Music Theater Lisbon; 

● Semana Europeia da Saúde Pública – sessão com transmissão em direito no Facebook e 

Youtube da JFLumiar; 

● Festival Django; 

● Dia Internacional dos Museus – atividades no Museu Nacional do Traje; 

● VI Festa das Coletividades e Casas Regionais de Lisboa; 

● Desporto – Resultados de competições desportivas na Freguesia do Lumiar; 

● Segurança Rodoviária – informações; 

● Dia Mundial da Criança – Núcleo da Educação e Juventude e outras atividades; 

● Visita do Presidente ao Centro de Diagnóstico Neuroser – canteiros cultiváveis que 

foram cedidos para ajuda nas terapêuticas; 

● Inauguração Street Art Park; 

● Festas do Lumiar 2022 | Arraiais, festas temáticas, desporto e animação musical; 

● Comunicações EMEL; 

● Recomendações DGS; 

● Reabertura do Equipamento Infantil na EB 1 Padre José Manuel Rocha e Melo; 

● Rally de Lisboa. 

 

 

Foi também feito pelo gabinete de comunicação o vídeo do presidente da Junta de Freguesia 

alusivo à passagem do rally de Lisboa pelo Lumiar. Este vídeo foi feito para convidar todos os 

fregueses a assistirem a esta competição e para marcar nas informações oficiais do rally a etapa 

da Alta de Lisboa.  

 

Mais se informa que durante este período foi elaborado um Manual de normas para divulgação 

de eventos e iniciativas apoiadas pela Junta de Freguesia do Lumiar, que especifica os requisitos 

necessários, isto é, de como deve ser enviada a informação pelas entidades, para 

posteriormente ser divulgada nos vários canais da Junta de Freguesia do Lumiar, Agenda Cultural 

e Agenda o Que Fazer do Website da Câmara Municipal de Lisboa.  

 

Para além da elaboração deste documento, foram também criados dois portfólios de divulgação 

de “Jardins e Espaços na Freguesia do Lumiar” e de “Espaços para Eventos”.  

 

No “Portfólio de Jardins e Espaços na Freguesia do Lumiar” consta a identificação, a localização, 

dimensões e equipamentos dos seguintes jardins e espaços: Parque Quinta das Conchas; Jardim 
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da Avenida General Vasco Gonçalves; Jardim Professor António Sousa Franco; Jardim Professor 

Francisco Caldeira Cabral; Quinta da Nossa Sra. Da Paz; Jardim Mahatma Gandhi; Jardim da 

Alameda Roentgen; Jardim dos Ulmeiros; Espaço Verde Fernando Namora; Jardim da Avenida 

Ventura Terra; Jardim Rua Mário Dionísio; Parque Botânico Monteiro-Mor; Praça Capela de São 

Sebastião do Lumiar; Largo de São João Baptista; Espaço Verde Hermano Neves; Jardim Largo D. 

João Príncipe de Cândia e Skate Art Park Quinta das Conchas (recentemente inaugurado).  

 

No que diz respeito ao Portfólio de “Espaços da Junta de Freguesia do Lumiar para realização de 

eventos”, fazem parte: Salão Nobre, Galeria Liminare, Biblioteca Maria Keil, Auditório da 

Biblioteca Orlando Ribeiro, Lavadouro Público e Sala de Conferências da Universidade da 

Terceira Idade do Lumiar (UTIL). Este portfólio contém a identificação, localização, dimensões, 

equipamentos e suas características sobre cada espaço, assim como alguns dados de contacto 

dos diferentes espaços e pessoas que devem ser contactadas no caso de haver interesse em 

requisitar o espaço para realização de eventos. Este portfólio é da máxima importância para dar 

a conhecer a entidades, associações entre outras, públicas ou privadas do Lumiar e não só para 

o desenvolvimento de atividades. Isto é importante para dinamizar os espaços mas também 

para obter receita através da cedência dos mesmos, uma vez que está em processo de 

aprovação o regulamento de taxas das infraestruturas da Junta de Freguesia.  

 

Para a ilustração destes portfólios contou-se com a colaboração de uma aluna estagiária em 

fotografia, a realizar estágio no Centro de Artes e Formação do Bairro da Cruz Vermelha, 

equipamento pertencente à Junta de Freguesia do Lumiar. 


