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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 

- Gestão do tráfego 

Gestão e conservação de Instalações e Equipamentos 



 

   
 

 

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 

- Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

Juventude 

Igualdade diversidade e inclusão 

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 



 

   
 

 

VOGAL 

Carla Sequeira 

(substituta legal do Presidente em caso de 

falta ou impedimento) 

Desenvolvimento Económico: 

- Atividades económicas 

- Licenciamento 

- Inovação e tecnologia 

- Empreendedorismo 

- Mercado e Feiras 

- Emprego 

- Formação profissional 

Gestão dos Recursos Humanos 

VOGAL 

Fernando Baião 

Higiene Urbana: 

- Limpeza de Espaços Públicos 

- Centros de Higiene Urbana 

- Gestão e manutenção de 
equipamentos de higiene 

VOGAL 

Madalena Pestana de Vasconcelos 

Cultura: 

- Programação cultural 

- Património cultural 

- Espaços de ciência e cultura 

- Centro de Documentação Histórica 

Comunicação: 

- Comunicação Externa e Interna 

- Plataformas de comunicação 

- Proximidade ao cidadão 

- Boletim 

 

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

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

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



 

   
 

 

Atendimento ao público 
 

Presidente: 

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

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

 
Secretário José Silva Pinto: 

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

 
Tesoureira Joana Barata Lopes: 

 
 6 ª 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 14h00 às 16h30 – Sede – Por marcação; 

 
Última semana de cada mês: 5ª-Feira das 14h00 às 16h – Polo de Telheiras ou Alto do 
Lumiar – Por marcação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

2. Representações e/ou reuniões realizadas 
 
 

 

Administração Autárquica  
 

● Treze reuniões de executivo, das quais, três reunião pública; 

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

respetivas Comissões; 

● Atendimentos ao público: 47. 

 
 

 
Reuniões e Relações Institucionais 

• Reunião com a Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara; 

• Reunião com as Assistentes Operacionais da Junta de Freguesia do Lumiar, que 
prestam serviço nas Escolas da Freguesia; 

• Reunião com o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa; 

• Reunião com o Projeto RADAR; 

• Várias reuniões com a equipa de Auditoria aos serviços de Higiene Urbana; 

• Reunião com o Jardim de Infância de Telheiras; 

• Reunião com a EB1 Quinta dos Frades; 

• Reunião com o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa; 

• Reunião com a Tílias Coop; 

• Reunião com a Direção Municipal de Mobilidade; 

• Reunião com o novo Presidente da EMEL; 

• Reunião com a Associação Algures; 

• Reunião com o Music Theatre Lisbon; 

• Reunião com o Pacto Europeu para o Clima; 

• Reunião com o Diretor do INEM; 

• Reunião com o Diretor do Museu Bordalo Pinheiro; 

• Reunião com o Projeto Comunidade de Energia de Telheiras (EPAH); 

• Reunião na CML de Lisboa sobre os CDCs; 

• Reunião com o Sr. Padre e visita à Igreja do Alto do Lumiar; 

 

 
Representação geral 

• Participação no almoço do Junta-te ao Verão Sénior; 

• Assinatura do Protocolo com a Associação “Amigos Improváveis”; 



 

   
 

 

• Participação na tarde de fados na Alta de Lisboa; 

• Participação na Cerimónia do 131.º aniversário da Polícia Municipal de Lisboa; 

• Participação no ensaio do Music Theatre Lisbon; 

• Participação na partida da viagem para Fátima do Grupo Os Metralhas; 

• Presença na homenagem a Mahatma Ghandi, junto à sua estátua; 

• Participação na cerimónia de apresentação do Plano Geral de Drenagem de Lisboa; 

• Participação nas cerimónias do 5 de outubro, da Implantação da Républica 
Portuguesa; 

• Participação no encerramento do Festival Fantástico; 

• Participação na abertura do ano académico da Universidade de Lisboa; 

• Participação no Colóquio “Raízes Medievais do Brasil Moderno”, da Academia 
Portuguesa de História; 

• Presença na inauguração da nova sede da Cofidis, nas Natura Towers no Lumiar; 

• Participação nas Jornadas Histórico Culturais do Lumiar; 

• Presença numa apresentação do  teatroàparte; 

• Assinatura dos Protocolos dos Programa BIP/ZIP Lisboa 2022; 

• Participação como orador na Conferência EmPacto, do Pacto Europeu para o Clima; 

• Assinatura da concessão do Quiosque da Junta de Freguesia; 

• Participação na sessão de trabalho da CML com as Juntas de Freguesia sobre 
Alojamento Local; 

• Assinatura do CDC Recoopera, relativo a uma proposta vencedora do orçamento 
participativo municipal, para implementação no Lumiar; 

• Participação na Reunião Descentralizada da CML, para as Freguesias do Lumiar e 
Santa Clara, realizada na Freguesia do Lumiar, no auditório do Templo Hindu; 

• Participação no colóquio Internacional Luso-Brasileiro do Prof. Andrade Lemos; 

 
Outros: 

Foram ainda desenvolvidos esforços, com reuniões e envio de correspondência, para resolver várias 

questões pendentes no território, incluindo a conclusão das obras junto à Rua Professor Manuel 

Valadares, a situação da Sala de Consumo Assistido, a implementação de projetos na área da 

habitação acessível, a AUGI da Quinta do Olival, a acessibilidade e mobilidade na Quinta dos 

Alcoutins e Rua André de Gouveia, o direito de Superfície em Telheiras, o desenvolvimento das 

infraestruturas na Alta de Lisboa, entre outras.  

 

 

 

3. Divisão Administrativa e Financeira 
 
 

 



 

   
 

 

 

3.1. Secretaria-geral 

 
 
 

Serviços Gerais 

• Eleitores recenseados: 39.224 

• Licenciamento de canídeos e felídeos: 15 

• Certificação de fotocópias: 5 

• Atestados repartidos da seguinte forma: 

 
 

ATENDIMENTO Setembro Outubro Novembro TOTAL 

Adoção 
0 

0 1 1 

Agregado familiar/escolares 
5 

5 7 17 

Bancários 
4 

2 3 9 

Benefícios sociais 
0 

3 2 5 

Insuficiência económica 
2 

0 0 2 

Prova de vida nacional 
4 

6 10 20 

Prova de vida/agregado 

 internacional 

 

14 24 11 49 

Residência 
115 

85 82 282 

SEF 82 74 69 225 

Segurança social 
0 

0 0 0 

Sporting 
53 

27 3 83 

Transporte de  
mercadorias/alfandegários 

 

1 1 0 2 

Tribunal 
1 

3 0 4 

União de facto 
9 

6 8 23 

Vinda  
8 

12 9 29 

Visita ao recluso 0 0 1 1 

Total mensal 298 248 206 752 

 
 



 

   
 

 

ESPAÇO CIDADÃO Setembro Outubro Novembro TOTAL 

Renovação cartão cidadão online 0 3 0 3 

Cc ateração/confirmação morada 14 19 14 47 

Carta condução +70 anos 11 8 6 35 

Carta condução -70 anos 4 3 3 10 

Chave movel digital 66 40 57 163 

Registo criminal 57 53 41 151 

Certificação de vacinação 0 0 1 1 

AT – certidão de dívida/não dívida 19 5 3 27 

Cartão europeu seguro de 

doença/declarações -ss 
7 1 2 10 

Totais serviços mês 178 132 127 437 

 
 

OUTROS Setembro Outubro Novembro TOTAL 

Apoio jurídico  11 10 13 34 

 
Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades externas: 
 

28/09 APCL Costa da Caparica 

01/10 Os Metralhas BTT Fátima 

04/10 Inválidos do Comércio Torres Vedras 

12/10 APCL Sintra 

13/10 Obra Social Paulo VI Linhó 

20/10 Escola 2+3 Prof. Lindley Cintra Teatro Luís de Camões 

22/10 ART  Estremoz 

25/10 Escola Básica Lumiar Loures 

27/10 Escola Básica Padre Rocha e Melo  Lisboa 

09/11 Escola Básica de Telheiras Palácio de Queluz 

16/11 Escola Básica Padre Rocha e Melo  Aquário Vasco Gama 

17/11 Obra Social Paulo VI Museu Berardo 

23/11 Inválidos do Comércio Teatro Politeama 

24/11 Escola Básica Padre Rocha e Melo Teatro Parque Mayer 

25/11 Escola Básica Padre Rocha e Melo Teatro Parque Mayer 
 

 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

Deslocações efetuadas pelo autocarro para entidades internas: 
 

04/09 Centro Artes Formação Góis 

10/09 Centro Artes Formação Góis 

17/10 Ação Social Lisboa 

19/10 CAF S Vicente Lisboa 

12/11 Ação Social Golegã 

18/11 UTIL Lisboa 

 
 

3.2. Núcleo de Recursos Humanos 
 
 

 

Escassez de Recursos humanos 

 

• A 30/11/2022, dos 175 postos de trabalho existentes no quadro de pessoal, apenas 

105 se encontram preenchidos com pessoal em efetividade de funções. 

o Atualmente temos 7 processos de aposentação em curso: 1 foi indeferido por 

resultado negativo da junta médica; 1 em análise; 1 em audiência prévia; 1 

em 2.ª fase; 1 em 1.ª fase e 2 registados com intenção. 

o 2 acidentes de 2 assistentes operacionais: 1 pertencente ao Posto de Higiene 

Urbana e 1 da biblioteca. 

• O procedimento concursal de recrutamento externo para contratação de 10 

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

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

a 3 de maio de 2022, foi concluído, estando em fase de preparação a lista unitária. 

• Quanto ao procedimento concursal de recrutamento externo para contratação de 2 

Assistentes Operacionais para o Núcleo da Educação e Juventude, teve início com a 

publicação em DRE – Aviso OE202207/0346, publicado a 29 de junho de 2022, foram 

recebidas 39 candidaturas, estando neste momento a decorrer a fase elaboração do 

edital dos admitidos/excluídos. 

• Ao dia 30/11/2022 estavam ao serviço nesta Junta de Freguesia 114 prestadores de 

serviços. 

• Reafectação de 8 funcionários do quadro pessoal às respetivas unidades orgânicas – 

10/10/2022. 



 

   
 

 

 

Processo de Avaliação de Desempenho  

 

• Dos 20 funcionários que solicitaram a avaliação por ponderação curricular, todos 

foram notificados via ofício em setembro do resultado dos respetivos pedidos. A 

avaliação conduziu à alteração de posição remuneratória de 2 funcionários, com 

retroativos a 1 de janeiro de 2022.  

• No dia 14/11/2022 foi aprovada em reunião de executivo a Homologação do ciclo de 

avaliação 2019/2020 do SIADAP 3, bem como a Homologação da reconstituição de 

carreira dos trabalhadores integrados pelo PREVPAP, tendo sido feita a notificação 

aos trabalhadores via ofício de ambos os atos de homologação. 

 

Levantamento informativo 

• Levantamento da massa salarial para a apólice de Seguros; 

• Previsão de Encargos / despesas com o pessoal dos quadros. 

 

Auditorias 

• Interna no âmbito da prestação de serviço de Limpeza e Higiene Urbana – 

13/09/2022; 

• Externa no âmbito dos abonos sob as remunerações e horas extraordinárias o total 

e por cada trabalhador desde 2016 a 2021 - 20/10/2022. 

• Em ambas as auditorias, o Núcleo de Recursos Humanos, prestou todas as 

informações necessárias quer em formato físico, como digital. 

 

Anexo 1 – Mapa de Pessoal a 30/11/2022 

Anexo 2 – Prestadores a 30/11/2022 

 

  



 

   
 

 

3.3. Núcleo de Gestão Financeira e Contabilidade 
 
 

 

 

Relatório síntese janeiro-outubro 2022 

 

 

No final de outubro recebemos mais uma tranche do CDC Novas Gerações, de 870 mil euros, 

e naturalmente não houve tempo de proceder à liquidação de dívidas, o que influencia o 

resultado obtido até aqui. Até outubro a receita teve um comportamento muito positivo se 

excluirmos o saldo de gerência, tendo crescido de 4 420 545,69 € para 6 370 735,74 €, um 

crescimento de 44,1%, mas com este incluído, cresceu de 5 860 250,74 € em 2021, para 6 

522 480,28 € em 2022. Relembra-se que o saldo de gerência passou de 1.439.705,05 € para 

151.744,54 € no final do ano passado. 

 

  2021 2022 Var 

Impostos diretos 71 767,32 € 70 157,01 € -2,24 

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

Taxas, multas e outras penalidades 40 026,03 € 138 017,82 € 244,82 

Rendimentos de propriedade 0,02 € 0,00 € 0,00 

Transferências correntes 4 210 346,61 € 5 947 709,37 € 41,26 

Venda de bens e serviços correntes 97 145,99 € 213 999,93 € 120,29 

Outras receitas correntes 1 259,72 € 851,61 € -32,40 

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

2021 2022
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Saldo da gerência anterior 1 439 705,05 € 151 744,54 € -89,46 

Total 5 860 250,74 € 6 522 480,28 € 11,30 

 

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

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

A exceção são os impostos diretos, que como habitualmente não controlamos, uma vez que 

o IMI é remetido pela Autoridade Tributária sem qualquer explicação. Não nos sendo por 

esse motivo possível justificar a redução da cobrança, embora a mesma não seja 

significativa. 

 

  2021 2022 Var 

Impostos diretos 71 767,32 € 70 157,01 € -2,24 

Taxas, multas e outras penalidades 40 026,03 € 138 017,82 € 244,82 

Rendimentos de propriedade 0,02 € 0,00 € 0,00 

Venda de bens e serviços correntes 97 145,99 € 213 999,93 € 120,29 

Outras receitas correntes 1 259,72 € 851,61 € -32,40 

Total 210 199,08 € 423 026,37 € 101,25 

 

A receita própria voltou a crescer, continuando a recuperação da pandemia, tendo mais do 

que duplicado. 

As “taxas, multas e outras penalidades” mais do que triplicaram o valor cobrado em 2021, 

com particular destaque para a “ocupação de via pública”. 

A “venda de bens e serviços correntes” volta a apresentar um valor muito significativo, com 

um crescimento superior aos 120 %. 

 

  Orçamentado Executado Tx Ex Participação 

Impostos diretos 105 023,97 € 70 157,01 € 66,80% 1,08% 

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

Taxas, multas e outras penalidades 184 504,00 € 138 017,82 € 74,80% 2,12% 

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

Transferências correntes 7 143 383,59 € 5 947 709,37 € 83,26% 91,19% 

Venda de bens e serviços correntes 310 520,18 € 213 999,93 € 68,92% 3,28% 

Outras receitas correntes 3 242,63 € 851,61 € 26,26% 0,01% 

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

Saldo da gerência anterior 151 744,54 € 151 744,54 € 100,00% 2,33% 

Total 7 898 422,91 € 6 522 480,28 € 82,58% 100,00% 

 

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

execução de 82,6 %, muito próxima do valor médio para outubro (83,3 %).  



 

   
 

 

 

 

As “transferências correntes” são a grande origem de fundos da Freguesia, com 91,2%, um 

valor ligeiramente superior aos 89,9% que se registava no final de agosto. 

 

 

 

A despesa desceu de 5 751 800,21 € em 2021, para 5 182 370,40 € em 2022, um decréscimo 

de 9,9%. 

 

  2021 2022 Var 

Despesas com o pessoal 2 385 412,80 € 2 431 803,00 € 1,94 

Aquisição de bens e serviços 2 155 094,58 € 1 697 588,12 € -21,23 

Transferências correntes 765 137,81 € 397 416,86 € -48,06 

Outras despesas correntes 19 575,18 € 6 864,30 € -64,93 

Aquisição de bens de capital 426 579,84 € 648 698,12 € 52,07 

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

 Total 5 751 800,21 € 5 182 370,40 € -9,90 

 

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

protocolos tiveram um importante incremento.  

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

garantido, e dos aumentos determinados pelo Governo para os primeiros escalões dos 

assistentes técnicos e técnicos superiores. 
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Nas restantes rubricas houve uma contração da despesa. 

A “aquisição de bens de capital” viu a sua participação aumentar de 7,4 para 12,5%, quando 

comparado com o mesmo período do ano anterior. Comparando com os 11,2% do mês de 

agosto, também a evolução é positiva. 

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

tendo atingido os 46,9%, quando há um ano representavam 41,5 % 

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

de 37,5 para 31,8%. 

 

  Orçamentado Executado Tx Ex Part 

Despesas com o pessoal 3 567 181,61 € 2 431 803,00 € 68,17% 46,92% 

Aquisição de bens e serviços 2 798 827,61 € 1 697 588,12 € 60,65% 32,76% 

Transferências correntes 573 178,46 € 397 416,86 € 69,34% 7,67% 

Outras despesas correntes 9 502,00 € 6 864,30 € 72,24% 0,13% 

Aquisição de bens de capital 949 633,23 € 648 698,12 € 68,31% 12,52% 

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

 Total 7 898 422,91 € 5 182 370,40 € 65,61% 100,00% 

 

A taxa de execução da despesa é de 65,6%, um valor abaixo do que se verifica na receita, 

como convém. 

 

  2022 

Receita gerada em 2022 6 370 735,74 € 

Despesa total 5 182 370,40 € 

Saldo de execução orçamental corrente 1 188 365,34 € 

Taxa de execução orçamental corrente 81,35% 

 

A 31 de outubro conseguimos ter um saldo de execução de quase um milhão cento e 

noventa mil, o que foi condicionado pela receção da verba do protocolo. 

No mapa do controlo orçamental da despesa, a Freguesia estava no final de outubro com 

faturas por pagar de 157.406,95 €, que foram liquidadas após esta data. 

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

tem o executivo sido capaz de minorar as restrições financeiras e preparar para a execução 

do próximo orçamento e plano de atividades. 

 

Anexos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. 



 

   
 

 

 

4. Divisão de Desenvolvimento Comunitário 
 
 

 
 

4.1. Núcleo de Ação Social 
 
 

 

 

O Núcleo de Ação Social realizou as seguintes atividades no decurso do período em análise: 

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

acompanhamento psicossocial, o atendimento para encaminhamento jurídico a 

famílias economicamente carenciadas. Neste âmbito, foram realizados: 87 

atendimentos sociais, quatro visitas domiciliárias e desencadeadas sete sinalizações 

de pessoas em situação de sem-abrigo às Equipas Técnicas de Rua que colaboram no 

Núcleo de Apoio aos Sem-Abrigo da Câmara Municipal de Lisboa (CML), e 20 

atendimentos para encaminhamento jurídico. As problemáticas que mais 

frequentemente motivaram os atendimentos sociais foram o apoio alimentar, 

pedidos de apoio habitacional, acesso a apoios sociais, questões de saúde e 

fragilidade socioeconómica.  

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

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

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

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

nutricional do Cabaz do Banco Alimentar (BA). No âmbito dos acordos estabelecidos 

com o BA, a JFL procedeu à distribuição mensal de 85 cabazes alimentares a famílias 

carenciadas da Freguesia, num universo de cerca de 270 pessoas, cuja seleção foi 

precedida de avaliação individual dos casos de carência, diagnosticados no âmbito 

do atendimento social, ou encaminhados por outras instituições que atuam na 

Freguesia. Foram ainda entregues com carácter de urgência 15 cabazes alimentares. 

Importa salientar que até ao momento, no ano de 2022, foram apoiados do ponto 

de vista alimentar pela JFL 309 agregados familiares, dos quais 192 com carácter de 

continuidade e 117 com carácter de urgência (pontual), na medida em que os apoios 



 

   
 

 

diferem na sua duração (3 meses, 6 meses e 1 ano) mediante a avaliação individual 

dos casos e subsequentes reavaliações. Ainda no domínio da resposta alimentar, 

com a cessação do Programa alimentar de apoio a munícipes carenciados, 

desfavorecidos e/ou vulneráveis de Lisboa, promovido pela CML, foi realizada a 

reavaliação individual das necessidades e carências de todos os seus beneficiários, 

tendo sido assegurada as respetivas respostas pela JFL e pelos parceiros da rede 

alimentar do Lumiar. No que se refere ao desperdício alimentar, prosseguiu o 

acompanhamento do Programa através do reforço de articulação com entidades 

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

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

• No âmbito das respostas de combate às fragilidades sociais e 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, bem como de 

artigos de puericultura e de materiais escolares para colmatar as necessidades para 

o ano letivo 2022/2023. Adicionalmente, para ajudar as famílias mais vulneráveis a 

fazer face às atuais circunstâncias de crise energética e aos elevados preços de 

energia, a JFL aderiu ao programa de Apoio Extraordinário e Excecional na aquisição 

de gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, através do Fundo Ambiental em 

articulação com a ANAFRE; este apoio está disponível para os beneficiários de 

prestações sociais mínimas, além dos consumidores domésticos beneficiários de 

tarifa social de energia elétrica, consistindo no pagamento de dez euros após a 

aquisição de uma garrafa de GPL. 

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

Freguesia, tendo-se realizado o acolhimento, acompanhamento e dinamização das 

reuniões de todos os grupos de trabalho - saúde, educação e desporto, 

envelhecimento ativo, alimentação, segurança e acessibilidade, e sustentabilidade e 

ambiente. Realizaram-se ainda, a 12 de outubro e 29 de novembro de 2022 

respetivamente, as 4.ª e 5.ª Sessões Plenárias da Comissão Social de Freguesia do 

Lumiar, no decurso das quais foram admitidos novos membros, feitos pontos de 

situação de todos os grupos de trabalho e debatidas as perspetivas futuras de cada 

grupo de trabalho, tendo-se optado por definir um tema transversal e agregador de 

todos os grupos de trabalho a ser desenvolvido em 2023. 



 

   
 

 

• Apoiou instituições de solidariedade social sediadas na Freguesia que contribuem 

para o seu desenvolvimento social e têm instituídas respostas para pessoas e famílias 

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

ao Núcleo Refood Lumiar, Leões de Portugal, e Centro Social Paroquial de Nossa 

Senhora do Carmo do Alto do Lumiar, e apoio não financeiro à Sempre Ligados – 

Associação para o Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas de Comunicação, 

Inválidos do Comércio e Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa.  

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 

de três prestadores de trabalho comunitário e integração de um prestador de trabalho 

comunitário. Foi ainda assegurada a representação no Núcleo Local de Inserção, dinamizado 

pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), no âmbito do acompanhamento realizado 

aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção; neste contexto, foram assinados 12 

acordos no âmbito do apoio prestado pelo Rendimento Social de Inserção.  

No quarto trimestre de 2022, o Núcleo de Ação Social realizou visitas institucionais e 

participou em reuniões de trabalho com associações e instituições sediadas ou com 

intervenção na Freguesia do Lumiar, nomeadamente Leões de Portugal, Centro Social e 

Paroquial de Nª Sra. do Carmo, Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, Lar Militar da 

Cruz Vermelha Portuguesa, Associação de Deficientes das Forças Armadas, Crescer, USF 

Conchas, parceiros do Lisboa sem Sida, Associação de Residentes do Alto do Lumiar, Projeto 

Esperança, Fundação Sporting, Just a Change, Grupo Comunitário da Alta de Lisboa, Agrobio, 

DICAD, EB 2,3 do Alto do Lumiar, Social Generation – Associação Humanitária para o 

Desenvolvimento de Países Africanos, e Associação Promotora do Ensino dos Cegos. O 

Núcleo de Ação Social participou ainda no 30.º aniversário da Nuclisol, no Fórum Municipal 

para a Interculturalidade 2022, na comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da 

Violência contra as Mulheres dinamizada pelo Museu do Traje, designadamente na Mesa 

Redonda “O Traje, álibi da violência?” e na inauguração da Exposição “Mirar - Imaginar – 

Vestir, no Museu do Traje”, bem como na “A Volta à Alta”, atividade de encerramento do 

projeto Binas na Alta inserido no Programa Bairros Saudáveis, dinamizado pela Associação 

de Moradores do Per 11, a Associação Espaço Mundo e a Associação Sempre Ligados. 

Ao longo do quarto trimestre de 2022, o Núcleo de Ação Social reforçou a sua colaboração 

com os parceiros e deu continuidade à sua ação em Projetos de Intervenção Comunitária, 



 

   
 

 

nomeadamente: 

• Programas BIP-ZIP (Bairros/Zonas de Intervenção Prioritária): neste âmbito, teve 

lugar a assinatura dos Protocolos dos Projetos do Programa BIP/ZIP 2022, nos quais 

a JFL é entidade parceira. Neste período, decorreu também a reunião de arranque 

de execução para os projetos de 2022 e de sustentabilidade para os projetos de 

2021, bem como a reunião de parceiros do Projeto ComunicAlta. 

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

de Ministros 52-A/2020): a JFL participou na reunião de parceiros dos projetos 

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

ALTERNATIVAMENTE.  

Neste período, em articulação com os Núcleo de Cultura e de Atividades Económicas e 

Inovação, o Núcleo de Ação Social colaborou na dinamização da Feira de São Martinho, 

estabelecendo o contacto e fazendo o acompanhamento das instituições de solidariedade 

social sediadas na Freguesia presentes na mesma, designadamente: Crinabel, Carminhos, 

Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa e Centro Social da Musgueira. Em colaboração com 

o Núcleo de Educação e Juventude, participou ainda em atividades e visitas intergeracionais, 

incluindo ao Museu do Desporto, Casa da Cerca, aulas de Xadrez ou atelier de decorações 

sustentáveis de Natal. No quarto trimestre de 2022, uma técnica superior do Núcleo de Ação 

Social dinamizou uma aula aberta, no âmbito da unidade curricular de Processos e Práticas 

de Inclusão do 1.º ano do Mestrado em Educação, Práticas Artísticas e Inclusão, da Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, bem como a Semana Ubuntu, em 

parceria com o Núcleo de Intervenção e Otimização Comportamental da EB 2,3 do Alto do 

Lumiar, destinada a alunos do 8º ano. 

No domínio do envelhecimento ativo e atividades sénior, o Núcleo de Ação Social dinamizou 

o programa Junta-te ao Verão Sénior, que teve lugar de 5 a 16 de setembro de 2022. O 

Núcleo de Ação Social dinamizou ainda, em colaboração com o Núcleo de Educação e 

Juventude, uma caminhada em Belém, com realização de uma dinâmica intergeracional 

sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 1 - Erradicação da Pobreza, bem como 

um passeio sénior à Feira da Golegã, uma visita ao Reino Natal de Sintra, e uma Noite de 

Fados, organizada em colaboração com o Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa e em 

parceria com as instituições de idosos sediadas na Freguesia, contando com a participação 

de 220 pessoas. 



 

   
 

 

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.  

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 materiais recicláveis, confeção de cachecóis para oferta à 

população da Freguesia apoiada pelo Núcleo de Ação Social, e enfeites de Natal, com vista 

à melhoria da motricidade fina. Adicionalmente, os utentes do CCPL participaram na Feira 

de São Martinho com trabalhos elaborados pelos próprios, desenvolveram atividades 

conjuntas com os Leões de Portugal e teve início o Projeto de Voluntariado bisemanal com 

o Colégio São João de Brito. 

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

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

segundo os seus três eixos de intervenção, a saber:  

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

famílias, desenvolvendo estratégias que visem melhorar o desempenho escolar. 

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. Foram ainda desenvolvidas 

atividades de apoio escolar com a colaboração de voluntários do Colégio São João 

de Brito. 

• 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 “Eu 

e o Mundo” através de várias dinâmicas que se realizam semanalmente como Quizz, 

Kahoots, Debates, visionamento de vídeos e quebra-cabeças. No período em análise 

iniciou-se a 2.ª edição do Community Champins League (CCL), liga de Futebol de 5 

implementada ao nível da cidade de Lisboa, da qual a JFL é promotora local; no 



 

   
 

 

âmbito desta atividade, teve lugar, no Lumiar, a primeira jornada da competição, 

onde a equipa do Alto do Lumiar com jogadores do CAF BCV, Mediateca do Centro 

Social da Musgueira e Associação Espaço Mundo foi um dos participantes. 

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

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

decorreram diversas atividades, nomeadamente dança, expressão musical, 

expressão dramática, animação de sala, a atividade de culinária, atividade realizada 

semanalmente pelas 3 salas, cujos objetivos passam por potenciar competências de 

confeção de refeições saudáveis, desenvolver a responsabilidade e os cuidados na 

preparação dos alimentos e sensibilizar para uma alimentação saudável; foram 

também desenvolvidas 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, bem como a atividade de costura que visa criar um espaço de 

idealização e confeção de peças a partir de diversas matérias usados na costura, 

tendo sido criados adereços de enfeite de decoração para espaço no âmbito das 

épocas festivas do Halloween e Natal. Foram ainda dinamizadas atividades no 

âmbito do desenvolvimento de competências de fotografia e vídeo, assim como a 

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, e a integração e gestão de emoções. 

Como supramencionado, no presente trimestre teve início a 2.ª edição da CCL. Nesse 

sentido, teve lugar a assinatura da Carta de Compromisso entre a JFL, a Gebalis e a Fundação 

Benfica, entidades promotoras do projeto. Nesta edição, tal como na primeira, o projeto 

tem como intuito melhorar a vivência em comunidade através de processos participativos e 

de medidas de sustentabilidade ambiental, promover inclusão social e igualdade no 

desporto para todos, incrementar e incentivar o cumprimento de regras de Fair Play, espírito 

e conduta ética, promover a prática desportiva voluntária, juntamente com a comunidade, 

investindo no envolvimento dos educadores no projeto e nos seus objetivos, e utilizar o 

Desporto como estratégia para uma comunidade mais forte e uma comunidade com um 

forte sentido de cidadania.  

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



 

   
 

 

particularmente focadas em atividades intergeracionais desenvolvidas em colaboração com 

o Núcleo de Educação e Juventude, nomeadamente o Quizz intergerações em colaboração 

com a UTIL e a visita à exposição “Eviolution Solo Show”, exposição do artista plástico 

Bordalo II. O CAF BCV participou ainda na Semana Ubuntu do Agrupamento de Escolas do 

Alto do Lumiar, na Feira de São Martinho, e no jogo de futebol Sport Lisboa e Benfica-

Penafiel, que teve lugar no Estádio da Luz. Na primeira semana de setembro decorreu a 

atividade de acampamento em Góis, cujo intuito foi promover o desenvolvimento de 

competências sociais e emocionais de crianças e jovens oriundos de contextos vulneráveis 

e com menor acesso a atividades lúdicas e de ocupação de tempos livres estruturadas, 

fomentando não só a aprendizagem de forma lúdica, o espírito de coletividade, de empatia 

pelo outro e de trabalho em equipa, mas também o contacto com a natureza, a importância 

do respeito pelo próximo, a autonomia e a implementação de práticas sustentáveis no 

quotidiano.  

Dando persecução ao desígnio de modernização e digitalização da JFL para melhor servir os 

fregueses e otimizar processos, no período em análise, o Núcleo de Ação Social, em 

colaboração com o Núcleo de  Espaço Público, Património e Infraestruturas, deu seguimento 

à atualização do seu parque informático, de modo a preparar a aquisição de um software 

dedicado à Ação Social e que permita a efetuar a gestão completa dos processos dos 

utentes, encaminhamento/ articulação dos processos, gestão dos atendimentos, 

caracterização habitacional, bem como o arquivo digital de todos os documentos 

relacionados com os processos. 

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

tendo os funcionários Núcleo de Ação Social participado nas seguintes formações: Primeiros 

Socorros, promovida pelo Núcleo de Saúde da JFL; Digital Storytelling, em contexto 

intergeracional, através de histórias narradas, promovida pela Conversas Associação 

Internacional; projeto E-SHAHRAZAD, desenvolvido no âmbito do programa Erasmus+, 

Webinar A Maior Lição do Mundo – Transformar a Educação; Sustainable Week, promovida 

pelo Instituto Superior de Educação e Ciências; Escape Game: A sustentabilidade é mais que 

um jogo!; e Workshop: Plant Based Food - No Waste Food. 

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

decurso dos meses em análise, na sua globalidade dois estagiários provenientes do 2.º e 3.º 

ano de Licenciatura em Serviço Social da Universidade Lusófona de Humanidades e 



 

   
 

 

Tecnologias, um estagiário do Curso de Técnico de Apoio Psicossocial, e três estagiários do 

Clube Intercultural Europeu. Neste período foi ainda celebrado um protocolo com o ISCTE – 

Instituto Universitário de Lisboa para o acolhimento de estagiário da Licenciatura de 

Sociologia, em fevereiro de 2023. 

 

4.2. Núcleo de Educação e Juventude 
 
 

 

 
O Núcleo de Educação e Juventude da Junta de Freguesia do Lumiar assenta em quatro 

pilares fundamentais, com base nos quais desenvolve a sua atividade: Apoio à Família (AAAF, 

CAF e Lumiar Jovm-2ºciclo), UTIL, Juventude e Escolas. 

 

O serviço de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componentes de Apoio à 

Família (CAF) é delegado pela Câmara Municipal de Lisboa nas Juntas de Freguesia e respeita 

a ciclos de ensino englobados nas competências próprias atribuídas às Juntas por força da 

Lei, nomeadamente Jardim-de-Infância e 1º Ciclo. 

De forma a assegurar que todas as crianças do Lumiar têm direito ao melhor serviço possível 

e garantindo a homogeneidade e equidade desse serviço, a Junta de Freguesia do Lumiar 

assumiu a gestão direta das valências de AAAF e CAF em todos os Jardins de Infância e 

Escolas Básicas da Freguesia, tendo igualmente criado o “Lumiar Jovem – 2º ciclo”, o serviço 

de Apoio à Família para as crianças dos 5º e 6º anos de escolaridade, da inteira 

responsabilidade da Junta de Freguesia, a custas próprias, sem delegação de competências 

para o efeito. Atualmente, encontram-se 1498 crianças a frequentar as AAAF/CAF/LJ. 

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

previstas na Lei, a Junta de Freguesia do Lumiar assegurou a colocação de uma Assistente 

Operacional em cada sala de Jardim de Infância da Freguesia, de forma a cumprir todos os 

rácios exigidos por Lei. 

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

de resposta da tutela relativa à colocação de Assistentes Operacionais para 

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

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

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



 

   
 

 

destas crianças. 

É de realçar que o trabalho realizado nas AAAF/CAF/Lumiar Jovem 2ºCiclo desempenha um 

papel fundamental no apoio ao desenvolvimento das crianças com Necessidades de Saúde 

Especiais, uma vez que todas as valências integram crianças com estas caraterísticas e 

especificidades das várias escolas pertencentes aos três agrupamentos: Agrupamento 

Vergílio Ferreira, Agrupamento Lindley Cintra e Agrupamento do Alto do Lumiar, estando, 

atualmente, 71 crianças NSE a frequentar as AAAF/CAF/Lumiar Jovem 2ºCiclo. 

 

 

Atividades gerais do Núcleo de Educação e Juventude 

O Núcleo de Educação e Juventude, em articulação com as Coordenadoras Gerais, preparou 

e organizou as férias referentes à pausa letiva de setembro, que decorreu entre o dia 1 e o 

dia 15, das valências:  

• AAAF Jardim de Infância da Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia); 

• AAAF Jardim de Infância de Telheiras; 

• AAAF Jardim de Infância de São Vicente de Telheiras; 

• AAAF Jardim de Infância do Lumiar; 

• AAAF Jardim de Infância da EB Dr. Nuno Cordeiro Ferreira; 

• AAAF Jardim de Infância da EB Padre José Manuel Rocha e Melo; 

• CAF Escola Básica do Lumiar (Alto da Faia); 

• CAF Escola Básica nº1 de Telheiras; 

• CAF EB1 de São Vicente de Telheiras; 

• CAF EB1 Quinta dos Frades; 

• CAF EB1 Nuno Cordeiro Ferreira; 

• CAF EB1 Padre José Manuel Rocha e Melo; 

• Lumiar Jovem (LJ) 2º ciclo de São Vicente de Telheiras.  

Relativamente ao plano de atividades desenvolvido durante este período de pausa letiva, 

elaborado pelas Coordenadoras Gerais, o mesmo foi afixado nas respetivas valências das 

várias escolas e disponibilizado no site oficial e redes sociais da Junta de Freguesia do Lumiar 

e teve como temas: expressão plástica, desporto, jogos de roda e jogos tradicionais 

portugueses, histórias/fábulas, cinema, natureza, artes, teatro, dança, mímica, balões e 

pinturas faciais, culinária, profissões, música, concursos e desafios diversos entre equipas, 



 

   
 

 

gincanas, caças ao tesouro, entre outros, adaptando sempre as atividades de acordo com os 

diferentes grupos e faixas etárias. 

Além disso, o Núcleo de Educação e Juventude preparou e organizou as novas inscrições 

para o ano letivo 2022/2023 das 14 valências de AAAF/CAF/Lumiar Jovem 2º ciclo, incluindo 

atendimento presencial, digital e telefónico aos Encarregados de Educação. 

O plano pedagógico das AAAF/CAF/Lumiar Jovem 2ºCiclo, elaborado pelas Coordenadoras 

Gerais, baseia-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e tem como 

objetivos: promover a partilha, autoestima, respeito pelo próprio e pelo outro, capacidade 

de resolver problemas através de atividades que desenvolvam a motricidade e capacidades 

intelectuais; fomentar o cuidado com o ambiente e a sociedade, entre outros. Os planos e 

horários das atividades encontram-se afixados à entrada dos espaços escolares onde se 

inserem as diversas valências e estão disponíveis para consulta nas AAAF/CAF/Lumiar Jovem 

2ºCiclo, bem como no site oficial e nas redes sociais da Junta de Freguesia do Lumiar. 

Em articulação com as Coordenadoras Gerais, o Núcleo de Educação e Juventude, preparou, 

organizou e dinamizou as Reuniões de Pais para a apresentação do projeto, das equipas, do 

Regulamento e regras gerais de funcionamento, dos Planos de Atividades, bem como para 

o esclarecimento de algumas questões levantadas pelos Encarregados de Educação 

relativamente ao funcionamento das diferentes valências: 

 - 6 de setembro: AAAF/CAF EB do Lumiar (Alto da Faia); 

- 7 de setembro: CAF EB1 de Telheiras; 

- 8 de setembro: AAAF do JI de Telheiras; 

- 9 de setembro: AAAF/CAF de São Vicente de Telheiras; 

- 12 de setembro: CAF EB Quinta dos Frades; 

- 13 de setembro: AAAF JI do Lumiar; 

- 14 de setembro: AAAF/CAF Dr. Nuno Cordeiro Ferreira; 

- 15 de setembro: AAAF/CAF Padre José Manuel Rocha e Melo; 

- 19 de setembro: Lumiar Jovem 2º Ciclo de EB2,3 de São Vicente de Telheiras; 

- 20 de setembro: Lumiar Jovem 2º Ciclo de EB2,3 de Telheiras (Mário Chicó). 

O Núcleo de Educação e Juventude participou, ainda, em diversas reuniões com as equipas 

de educadoras de Jardins de Infância da Freguesia e as Coordenadoras Gerais, no sentido de 

promover a articulação e a comunicação entre as Equipas de AAAFs e a Junta de Freguesia. 

Visando uma maior articulação e entreajuda entre as Escolas, os Agrupamentos e a Junta, 



 

   
 

 

com o objetivo final de garantir o bom funcionamento das estruturas da comunidade escolar 

pública, o Núcleo de Educação e Juventude tem colaborado ativamente na gestão dos 

Recursos Humanos, através de processos de análise de currículos, realização de entrevistas 

e seleção de monitores e assistentes operacionais para os Jardins de Infância. Além disso, 

colabora no Procedimento Concursal Comum para recrutamento por Tempo Indeterminado 

de dois Assistentes Operacionais para a Área da Educação, que se encontra a decorrer. 

Em articulação com a Cooptécnica – Gustave Eiffel, o Núcleo de Educação e Juventude deu 

continuidade à integração de um estagiário, orientando e supervisionando tarefas de 

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

Família e no período das férias de Natal. 

Em articulação com o Núcleo de Saúde e com o Núcleo de Ação Social, continua a promover 

o acompanhamento das crianças com necessidades de saúde especiais e de todos os alunos 

que se verifique necessitarem de qualquer tipo de apoio extraordinário. 

Em articulação com a Equipa de Licenciamento, Atividades Económicas e Inovação, o Núcleo 

de Educação e Juventude preparou e dinamizou a celebração do Dia de São Martinho 

(Magusto) através da distribuição de castanhas por todas as crianças dos Jardins-de-Infância 

e 1º Ciclo e respetivas valências de AAAF/CAF/LJ. 

No âmbito do Contrato de Delegação de Competências da Câmara Municipal de Lisboa, deu-

se início ao serviço de Transporte Casa-Escola da EB Quinta dos Frades, em novembro. 

O Núcleo de Educação e Juventude deu, também, apoio às equipas das AAAF e CAF na sua 

participação no Concurso de Decoração de Natal, promovido pelo Pelouro da Cultura. 

Organizou, ainda, uma ida ao cinema do Alvaláxia, com almoço e prendas de Natal incluídos, 

para as crianças do 4º Ano da Escola Básica Padre José Manuel Rocha e Melo, em articulação 

com a Eurogaviota, SA e a Galaxy Valor, contando com o apoio da NOS Cinemas, do Burguer 

King, do Sporting Club Portugal e da Pastelaria Aquarius.  

No que se refere à Assembleia das Crianças, o Núcleo de Educação e Juventude participou 

numa reunião de preparação da Assembleia das Crianças, no dia 7 de outubro, com 

representantes da Câmara Municipal de Lisboa, da Assembleia Municipal e das Juntas de 

Freguesia, bem como na 2ª Edição da Assembleia das Crianças de Lisboa, no Fórum Lisboa, 

no dia 8 de novembro e, por fim, na reunião de avaliação, no dia 24 de novembro. 

Vários elementos do Núcleo de Educação e Juventude participaram na Ação de Formação 

em Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida, promovida pelo Núcleo de Saúde. 



 

   
 

 

 

Atividades das AAAF/CAF/Lumiar Jovem 2º Ciclo 

AAAF Alto da Faia 

• Reuniões com a coordenação da escola, a equipa de educadoras, a associação de 

pais e com Encarregados de Educação para apresentação do projeto pedagógico, 

do plano de atividades e das regras de funcionamento da valência; 

• Planeamento de férias da 1ª quinzena de setembro; 

• Reuniões de avaliação e planeamento com coordenação e educadoras; 

• Reuniões de equipa; 

• Reuniões com pais e resposta a diversas questões; 

• Levantamento de necessidades de material e de recursos humanos; 

• Reunião com educadoras e assistentes operacionais da Junta; 

• Gestão das equipas de apoio aos almoços; 

• Integração de monitores nas equipas; 

• Reunião com a Escolinha do Figo; 

• Reunião com a Escola de Judo Nuno Delgado; 

• Integração da nova coordenadora; 

• Implementação das atividades segundo o Plano Anual de Atividades, com o tema 

transversal “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”; 

• Realização de decorações de Halloween (morcegos, abóboras e balões); 

• Celebração do Halloween (31 de outubro); 

• Realização de decorações de Magusto (colagem de folhas, desenhos de castanhas, 

cartuchos para castanhas); 

• Celebração do Dia de São Martinho (11 de novembro; caça à castanha); 

• Celebração do Dia Mundial do Pijama (21 de novembro; música e coreografia da 

Missão Pijama); 

• Visualização do Jogo de Portugal X Gana (24 de novembro); 

• Atividades sobre reciclagem; 

• Participação no Concurso de Natal da Junta de Freguesia do Lumiar; 

• Decorações de Natal para o Concurso (Boneco de Neve com tampas de garrafas, 

bolas de jornal com plástico e caricas, bolas de papel de alumínio); 

• Realização de presente de Natal (moldura com fotografia, carta ao Pai Natal ou 



 

   
 

 

aos pais e envelope); 

• Elaboração de Planos Mensais de Atividades; 

• Elaboração do Plano de Atividades para as Férias de Natal; 

• Preparação e celebração da Festa de Natal; 

• Neste momento estão 77 crianças inscritas. 

 

CAF Alto da Faia 

• Reuniões com a coordenação da escola, as associações de pais e com 

Encarregados de Educação para apresentação do projeto pedagógico, do plano de 

atividades e das regras de funcionamento da valência; 

• Planeamento de férias da 1ª quinzena de setembro; 

• Reuniões de equipa; 

• Reuniões com pais e resposta a diversas questões; 

• Levantamento de necessidades de material e de recursos humanos; 

• Integração de monitores nas equipas; 

• Reunião com a Escolinha do Figo; 

• Reunião com a Escola de Judo Nuno Delgado; 

• Integração da nova coordenadora; 

• Implementação das atividades segundo o Plano Anual de Atividades, com o tema 

transversal “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”; 

• Realização de decorações de Halloween (fantasmas, abóboras e balões); 

• Celebração do Halloween (31 de outubro); 

• Realização de decorações de Magusto (desenhos de castanhas, desenhos de 

árvores de outono com pintura de mãos, cartuchos para castanhas); 

• Celebração do Dia de São Martinho (11 de novembro; caça à castanha); 

• Celebração do Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa (15 de novembro; 

sessão com demonstração de algumas letras e palavras); 

• Celebração do Dia Mundial do Pijama (21 de novembro; música e coreografia da 

Missão Pijama); 

• Visualização do Jogo de Portugal X Gana (24 de novembro); 

• Atividades sobre reciclagem; 

• Participação no Concurso de Natal da Junta de Freguesia do Lumiar; 



 

   
 

 

• Decorações de Natal para o Concurso (coroas de Natal com rolhas, bolas de papel 

de alumínio, sinos); 

• Realização de presentes de Natal (moldura com fotografia, carta ao Pai Natal ou 

aos pais e envelope); 

• Elaboração de Planos Mensais de Atividades; 

• Elaboração do Plano de Atividades para as Férias de Natal; 

• Preparação e celebração da Festa de Natal. 

• Neste momento estão 194 crianças inscritas. 

 

CAF EB1 Telheiras 

• Reuniões com a coordenação da escola, a equipa de educadoras, as associações 

de pais e com Encarregados de Educação para a apresentação do projeto 

pedagógico, do plano de atividades e das regras de funcionamento das valências; 

• Planeamento de férias da 1ª quinzena de setembro; 

• Planificação e avaliação das atividades propostas e implementadas pelos 

monitores; 

• Reuniões de equipa; 

• Reunião com a Escolinha do Figo; 

• Preparação e implementação do projeto Emotiva-te, em parceria com a R3Set; 

• Planeamento da Festa de Halloween, em colaboração com as AEC e a Associação 

de Pais; 

• Participação no concurso do cartaz alusivo ao magusto de Telheiras; 

• Dinamização do Magusto; 

• Participação do simulacro “A Terra Treme”, a convite da coordenação da escola; 

• Participação no concurso de Natal; 

• Celebração do Dia do Pijama; 

• Celebração de efemérides, como: Dia da Erradicação da Pobreza, Dia Mundial da 

Alimentação, Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres; 

• Neste momento estão 218 crianças inscritas. 

 

AAAF JI Telheiras 

• Reuniões com a coordenação da escola, a equipa de educadoras, as associações 



 

   
 

 

de pais e com Encarregados de Educação para a apresentação do projeto 

pedagógico, do plano de atividades e das regras de funcionamento das valências; 

• Planeamento de férias da 1ª quinzena de setembro; 

• Planificação e avaliação das atividades propostas e implementadas pelos 

monitores; 

• Reuniões de equipa; 

• Planeamento da Festa de Halloween; 

• Participação no concurso do cartaz alusivo ao magusto de Telheiras; 

• Dinamização do Magusto; 

• Participação no concurso de Natal; 

• Celebração do Dia do Pijama; 

• Celebração de efemérides, como: Dia da Erradicação da Pobreza, Dia Mundial da 

Alimentação, Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres; 

• Neste momento estão 128 crianças inscritas. 

 

CAF São Vicente 

• Reuniões com a coordenação da escola, a equipa de educadoras, as associações 

de pais e com Encarregados de Educação para a apresentação do projeto 

pedagógico, do plano de atividades e das regras de funcionamento das valências; 

• Planeamento de férias da 1ª quinzena de setembro; 

• Planificação e avaliação das atividades propostas e implementadas pelos 

monitores; 

• Reuniões de equipa; 

• Preparação e implementação do projeto Emotiva-te, em parceria com a R3Set; 

• Planeamento da Festa de Halloween; 

• Participação do concurso do cartaz alusivo ao magusto de Telheiras; 

• Dinamização do Magusto; 

• Participação no concurso de Natal; 

• Preparação das Festa de Natal; 

• Celebração do Dia do Pijama; 

• Celebração de efemérides, como: Dia da Erradicação da Pobreza, Dia Mundial da 

Alimentação, Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres; 



 

   
 

 

• Neste momento estão 107 crianças inscritas. 

 

AAAF São Vicente 

• Reuniões com a coordenação da escola, a equipa de educadoras, as associações 

de pais e com Encarregados de Educação para a apresentação do projeto 

pedagógico, do plano de atividades e das regras de funcionamento das valências; 

• Planeamento de férias da 1ª quinzena de setembro; 

• Planificação e avaliação das atividades propostas e implementadas pelos 

monitores; 

• Reuniões de equipa; 

• Planeamento da Festa de Halloween; 

• Participação do concurso do cartaz alusivo ao magusto de Telheiras; 

• Dinamização do Magusto; 

• Participação no concurso de Natal; 

• Celebração do Dia do Pijama; 

• Celebração de efemérides, como: Dia da Erradicação da Pobreza, Dia Mundial da 

Alimentação, Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres; 

• Neste momento estão 60 crianças inscritas. 

 

AAAF JI do Lumiar / CAF EB Quinta dos Frades / AAAF e CAF EB Dr. Nuno Cordeiro Ferreira 

/ AAAF e CAF EB Padre José Manuel Rocha e Melo 

• Dinamização de atividades diversas para celebrar efemérides: 23 de setembro – 

início do outono; 10 de outubro – Dia Mundial da Saúde Mental; 16 de outubro – 

Dia Mundial da Alimentação Saudável; 17 de outubro – Dia Internacional para 

Erradicação da Pobreza; 20 de outubro – Dia Mundial do Combate ao Bullying; 31 

de outubro – Dia de Halloween; 11 de novembro – Dia de São Martinho 

(magusto); 21 de novembro – Dia Nacional do Pijama; 25 de novembro – Dia 

Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres; 

• Dinamização de atividades sobre o tema do plano pedagógico para este ano letivo 

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), nomeadamente: trabalhos manuais, 

artes plásticas sobre a reciclagem, atividades em contacto com a natureza e a 

importância da sua preservação, dinâmicas e jogos em torno da sustentabilidade, 



 

   
 

 

do desporto e da saúde, desafios e experiências científicas, espaço para explorar 

a criatividade através da pintura e da fotografia, fomento de conhecimentos sobre 

os direitos humanos, desenvolvimento de jogos de grupo/equipa com vista à 

cooperação entre os pares e desenvolvimento da comunicação, entre outras 

relacionadas; 

• Participação no concurso de decoração de Natal da freguesia; 

• Disponibilização de fotografias e vídeos das atividades realizadas pelas crianças 

com as equipas das várias valências nas redes sociais da Junta de Freguesia do 

Lumiar, com o objetivo de proporcionar aos pais e encarregados de educação um 

acompanhamento mais próximo do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

diariamente nas AAAF e CAF com as crianças. 

• Neste momento estão 88 crianças inscritas na AAAF JI do Lumiar, 205 na CAF EB 

Quinta dos Frades, 52 na AAAF EB Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, 74 na CAF EB Dr. 

Nuno Cordeiro Ferreira, 54 na AAAF EB Padre José Manuel Rocha e Melo e 86 na 

CAF EB Padre José Manuel Rocha e Melo. 

 

Lumiar Jovem São Vicente 

• Reuniões com a coordenação da escola, a equipa de educadoras, as associações 

de pais e com Encarregados de Educação para a apresentação do projeto 

pedagógico, do plano de atividades e das regras de funcionamento das valências; 

• Planeamento de férias da 1ª quinzena de setembro; 

• Planificação e avaliação das atividades propostas e implementadas pelos 

monitores; 

• Reuniões de equipa; 

• Participação no evento “Telheiras em Movimento”; 

• Planeamento da Festa de Halloween; 

• Participação do concurso do cartaz alusivo ao magusto de Telheiras; 

• Reunião de preparação da atividade e inscrições para vela remo e vela adaptada, 

com o Núcleo do Desporto (Clubes de Mar) da Câmara Municipal de Lisboa; 

• Dinamização do Magusto; 

• Participação no concurso de Natal; 

• Participação no projeto intergeracional com a UTIL (Caminhada; Museu do 



 

   
 

 

Desporto; Casa da Cerca); 

• Preparação das Festa de Natal; 

• Celebração do Dia do Pijama; 

• Celebração de efemérides, como: Dia da Erradicação da Pobreza, Dia Mundial da 

Alimentação, Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres; 

• Criação da exposição virtual de fotografia; 

• Neste momento estão 97 crianças inscritas. 

 

Lumiar Jovem Mário Chicó 

• Abertura da nova valência dirigida às crianças do 2º ciclo na Escola Básica 2/3 de 

Telheiras; 

• Planificação e avaliação das atividades propostas e implementadas pelos 

monitores; 

• Reuniões de equipa; 

• Planeamento da Festa de Halloween; 

• Colaboração na Festa de Halloween da Escola;  

• Participação do concurso do cartaz alusivo ao magusto de Telheiras; 

• Dinamização do Magusto; 

• Participação no concurso de Natal; 

• Participação no projeto intergeracional com a UTIL (Caminhada; Museu do 

Desporto; Casa da Cerca); 

• Preparação das Festa de Natal; 

• Celebração de efemérides, como: Dia da Erradicação da Pobreza, Dia Mundial da 

Alimentação, Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres; 

• Criação do jornal de parede; 

• Neste momento estão 58 crianças inscritas. 

 

Atividades gerais da Coordenação das AAAF/CAF/LJ 

• Reuniões de planeamento e de avaliação com os monitores de referência; 

• Reuniões de coordenação geral e com o Núcleo de Educação e Juventude; 

• Reuniões com as coordenações das Escolas e com as educadoras dos Jardins-de-

Infância; 



 

   
 

 

• Reuniões de planificação com os monitores de referência de todas as valências; 

• Entrevistas de recrutamento para monitores e integração dos mesmos; 

• Apoio à realização das provas para o procedimento concursal comum para 

Assistente Operacional; 

• Monitorização da assiduidade dos monitores; 

• Colaboração com o Núcleo da Ação Social através do apoio ao Banco de Bens 

Doados e no evento da Noite de Fados do Lumiar; 

• Reuniões de planeamento de formação com o CICAD para a implementação de 

atividades no Lumiar Jovem 2º ciclo; 

• Participação na formação em 1ºs Socorros e Suporte Básico de Vida; 

• Preparação dos planos de férias de Natal para todas as valências; 

• Levantamento de dados para a Câmara Municipal de Lisboa; 

• Gestão das equipas para apoio aos almoços nos Jardins de Infância de Telheiras, 

São Vicente e Alto da Faia; 

• Partilha de fotos das atividades a serem publicadas nas redes sociais da Junta; 

• Levantamento de necessidades e aquisição de bens para as valências; 

• Reuniões com entidades para preparação de possíveis atividades extra a 

desenvolver nas diversas valências. 

• Comunicação com os Encarregados de Educação sobre informações referentes às 

AAAF/CAF/LJ; 

• Elaboração de Planos de Tarefas semanais para os monitores; 

• Elaboração de Planos Mensais de Atividades das diversas valências (incluindo o 

plano para as férias de Natal), de tabelas de registo das crianças inscritas nas 

valências (incluindo inscrições para as férias de Natal) e de crianças inscritas no 

Judo, bem como de folhas de presenças; 

• Elaboração de Cartazes para a Festa de Halloween, Festa do Pijama e Festa de 

Natal; 

• Realização de compras de materiais de desgaste; 

• Realização de compras de material para as decorações de Natal; 

 

UTIL - Universidade da Terceira Idade do Lumiar 

Gestão académica 



 

   
 

 

A Coordenação deu início, em setembro, ao procedimento da planificação das inscrições 

para o ano letivo de 2022/23. A oferta formativa foi alargada, com novas disciplinas como a 

Biodanza, Astrofísica e Mandarim e, mais recentemente, Danças de Salão. 

Este ano, as aulas são maioritariamente presenciais, contando, até ao presente, com 30 

disciplinas ministradas nas nossas instalações, acrescidas de 7 disciplinas em regime online. 

As inscrições foram realizadas online a 12 de outubro, tendo a UTIL prestado apoio aos 

alunos no processo de preenchimento e submissão do formulário, assim como no auxílio da 

instalação do Zoom e na prestação de alguns esclarecimentos no seu funcionamento de 

forma a facilitar o acesso a este tipo de aulas. 

Contamos, até à presente data, com 386 inscrições, sendo que alguns dos nossos 

professores voluntários são também alunos. 

Foi mantido o contacto com a RUTIS (Rede das Universidades Seniores), através da 

participação nas atividades e reuniões desenvolvidas, com o intuito de melhorar a nossa 

dinâmica e criar sinergias que beneficiem a nossa comunidade. Neste âmbito, a UTIL 

participa em dois grupos de trabalho, nomeadamente "Caminhos para o futuro” (que 

desafios, oportunidades, ameaças e constrangimentos afetam as Universidades Seniores) e 

"Novas atividades" (que atividades/serviços/produtos devem as Universidades Seniores 

proporcionar aos seus alunos). 

Visitas de estudo 

No âmbito das disciplinas das Histórias de Portugal realizaram-se as seguintes visitas de 

estudo: 21 de novembro – Palácio da Bemposta; 24 de novembro – Palácio da 

Independência. 

Participação em reuniões e grupos de trabalho 

• 7 de novembro - Comissão Social da Freguesia do Lumiar – Grupo de trabalho do 

Envelhecimento; 

• 28 de novembro - Comissão Social da Freguesia do Lumiar – Grupo de trabalho do 

Envelhecimento. 

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 (1º encontro realizado a 9 de novembro); 



 

   
 

 

• 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. 

Atividades complementares 

Reuniões de equipa de trabalho, nomeadamente: 2 reuniões da Comissão Social de 

Freguesia (geral); 2 reuniões da Comissão Social de Freguesia (Grupo da Sustentabilidade e 

Ambiente); 3 reuniões para a concretização do calendário da Sustentabilidade 2023; 3 

reuniões com a AGROBIO. 

Atividades intergeracionais 

• Visitas: Exposição Evilution, Museu do Desporto, Caminhada a Belém, Casa da 

Cerca, Feira de São Martinho; 

• Atividades: Ateliê Peças Soltas (Decorações sustentáveis de Natal), Ateliê de 

Xadrez. 

Formações 

• Primeiros Socorros; 

• Storytelling; 

• Sustainable Week. 

Eventos 

• Festa alentejana; 

• Festa de Natal. 

 

Neste último trimestre do ano demos início às atividades e visitas intergeracionais, a cargo 

da Coordenação das Atividades Complementares da UTIL, em colaboração com a Ação 

Social/Desenvolvimento Comunitário.  

Este é o nosso “Lumiar para Todos ", com uma programação que junta os mais jovens (do 

“Lumiar Jovem” e CAF BCV) com os jovens mais antigos (da UTIL e do CCPL). Trabalharemos 

para alargar esta oferta a muitos mais! 

 
 
 
 
 

 

 



 

   
 

 

4.3. Núcleo de Cultura 

 

A dinâmica cultural seguida pela Junta de Freguesia do Lumiar passa pela realização de 

eventos organizados por si e de sua iniciativa, de outros realizados em parceria ou com o 

seu apoio e pela gestão dos diversos espaços da Junta que se destinam à realização de 

eventos culturais e não só – Biblioteca Maria Keil, Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, 

Galeria Liminare, Salão Nobre e Lagar de São Vicente. 

Nestes três meses, há a destacar o seguinte: 

• Regresso das Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar, depois de dois anos de 

paragem por causa da pandemia; 

• A assinatura do protocolo com a Associação Cultural O Palco de Chocolate no dia 20 

de setembro, com o objetivo de dotar o relacionamento entre a Junta e esta 

entidade de regras claras e dotadas de estabilidade que permita desenvolver os 

projetos com segurança e num horizonte temporal estável, bem como habilitar a 

Junta de Freguesia a acompanhar a sua execução, algo que não acontecia até agora. 

Em troca da cedência do Auditório para a realização de oficinas de teatro e a 

apresentação de espetáculos infantis, a Palco de Chocolate transfere, mensalmente, 

para a Junta de Freguesia 20% (vinte por cento) do total do valor obtido com as 

inscrições de alunos nas oficinas de teatro e 20% (vinte por cento) da receita de 

bilheteira obtida em cada um dos espetáculos por si promovidos. 

• O regresso da Galeria Liminare àquilo para o qual foi concebida, uma galeria de 

exposições temporárias individuais e coletivas. Terminados os ensaios da 

Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL) na Galeria em finais de junho, 

preparou-se o espaço para que ele voltasse a funcionar como uma galeria de 

exposições. Assim, a Galeria Liminare reabriu ao público no dia 24 de setembro, com 

uma exposição desenvolvida no âmbito da Pós-Graduação em Curadoria de Arte da 

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

manteve aberta ao público até ao dia 19 de novembro e que incluiu também, em 

outubro e novembro, sessões de conversas, oficinas de escrita e uma projeção de 

vídeo no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro. Terminada a exposição, foi 

instalado no espaço um sistema de calhas para pendurar obras, com isso, pretende-



 

   
 

 

se preservar as paredes da Galeria. A exposição que inaugurou no dia 3 de dezembro 

já utilizou este sistema. 

• O Coro Rock do Lumiar e o Coro Nosso regressaram aos ensaios, depois das férias, o 

primeiro no dia 31 de agosto e o segundo no dia 22 de setembro. Ambos os coros 

passaram a ensaiar no Lagar de São Vicente, em Telheiras, ficando as funcionárias 

habitualmente afetas ao Auditório responsáveis por acompanhar também esses 

ensaios, deixando de ser necessário o recurso a horas extraordinárias, como 

acontecia quando os ensaios eram no Salão Nobre da sede da Junta. 

 

 

Eventos organizados pela Junta de Freguesia: 

 

• XVI Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar a 15 de outubro 2022, no Auditório da 

Biblioteca Orlando Ribeiro. 

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, as Jornadas Histórico-

Culturais do Lumiar regressaram para a sua XVI edição. Trata-se de um evento que 

tem como objetivo aprofundar e pensar esta freguesia com 756 anos de vida e que 

todos os dias surpreende aqueles que se dedicam ao seu estudo nas vertentes 

histórica, cultural e social. Contou com o seguinte programa: 

09h30 – Receção dos Participantes 

10h00 – Sessão de Abertura pelo Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, 

Ricardo Mexia, e pelo Presidente do Centro Cultural Eça de Queiroz, Fernando 

Andrade Lemos 

10h20 – Invocações do Oriente na Freguesia do Lumiar – Nelson Cortez 

10h50 – António Vaz Pinto - Um jesuíta relevante do Lumiar – Ana Arez 

11h20 – Eça de Queiroz e o Lumiar – Fernando Andrade Lemos e José António Silva, 

do Centro Cultural Eça de Queiroz 

11h50 – Cultura de Proximidade – Carla Brites 

12h10 – As gentes do Lumiar na entrada para o século XX – João Fernandes 

12h30 – Oferta de almoço aos presentes no foyer do Auditório 

14h00 – Garrett em Revisitação Patrimonial – Annabela Rita 

14h30 – CoroART: 32 anos a (en)cantar em Telheiras – João Ventura 



 

   
 

 

15h00 – Encerramento da Cerimónia, pelo Presidente da Assembleia de Freguesia 

do Lumiar, João Freire de Andrade 

15h20 – Momento Musical pelo CoroART 

 

Eventos que contaram com o apoio da Junta de Freguesia: 

 

• Cinema no Estendal, a 2 e 3 de setembro, no Lavadouro Público do Lumiar. 

Integrado no Festival Lisboa na Rua, trata-se de cinema itinerante ao ar livre em que a 

tela viaja pelos estendais de diferentes bairros e praças de Lisboa, sendo que desta vez 

coube ao estendal do Lavadouro Público do Lumiar recebê-la; 

• Lisboa Crossing, de 5 a 9 de setembro, em vários locais da freguesia. 

Os artistas de rua Laurent Boijeot, autor e performer, e Sébastien Renauld, arquiteto e 

performer, formam, desde 2010, uma dupla que tem levado a cabo projetos de grande 

escala e impacto nas cidades por onde têm passado. Três camas de casal, três mesas, 

doze cadeiras, três mesas altas e três bancos, eis o mobiliário que andou, literalmente, 

às costas destes artistas, entre o Campo Pequeno e as Galinheiras, de 30 de agosto até 

11 de setembro; 

• Telheiras em Movimento, a 16 de setembro, em Telheiras. 

Evento organizado pela Parceria Local de Telheiras e constituído por um conjunto de 

atividades relacionadas com mobilidade, sustentabilidade e estilos de vida saudáveis, 

bem como de promoção e fortalecimento das relações comunitárias; 

• 2.º workshop no âmbito do MTL - Music Theater Lisbon, a 24 e 25 de setembro, no 

Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro. 

Workshop com o ator americano Matt Farnsworth, designado Broadway Singing 

Masterclass, com a oferta de três inscrições a jovens do Centro de Artes de Formação 

do Bairro da Cruz Vermelha; 

• Fórum Fantástico 2022, de 30 de setembro a 2 de outubro, no Auditório da Biblioteca 

Orlando Ribeiro. 

Convenção anual portuguesa dedicada ao Fantástico em todas as suas expressões, 

ramificações e ligações; 

• 3º Festival Música no Termo - A música clássica no Termo norte de Lisboa 

200 anos da 1ª Constituição Portuguesa 1822 – 2022. 



 

   
 

 

Festival de música clássica apoiado pela Junta de Freguesia, que contou com os seguintes 

eventos no Lumiar: 

o 1 de outubro (sábado), 16h | Igreja de São João Baptista do Lumiar - Concerto de 

Abertura - Apresentação da Charanga a Cavalo da GNR (largo da Igreja) Concerto 

“Gloria” de António Vivaldi. Direção musical: Joaquim Ribeiro. 

o 22 de outubro (sábado), 18h | Museu Nacional do Teatro e da Dança, Concerto 

“Do regimento ao salão”, Octeto de Sopros MELLEO HARMONIA; 

o 12 de novembro (sábado), 18h | Museu Nacional do Traje, Concerto “Sopros de 

um ideário liberal”, Solistas MELLEO HARMONIA. 

Para além dos espetáculos realizados no Lumiar, fizeram também parte da programação 

concertos na Biblioteca da Imprensa Nacional Casa da Moeda e no Palácio Foz, sendo 

que neste a Junta de Freguesia disponibilizou uma série de exemplares de livros 

publicados/apoiados por si, que dessa forma foram oferecidos ao público presente como 

forma de promover e de divulgar o património histórico e cultural do Lumiar; 

• Concerto All we need is Love, do cantor Virgul, a 2 de outubro, na Alta de Lisboa. 

O cantor Virgul passou em trio elétrico pela Alta de Lisboa. Esta iniciativa promovida pela 

Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio da junta de freguesia do Lumiar, que  

pretendeu passar uma mensagem de amor e esperança numa altura pós pandémica e 

de guerra.  

• Concerto Esplendor da Música – Giuseppe Verdi, a 8 de outubro, no Museu Nacional 

do Teatro e Dança. 

Concerto de música clássica no terraço da entrada principal do Museu Nacional do 

Teatro e da Dança com a participação do Coro Laudate Lisboa e do Orfeão Sport Lisboa 

e Benfica. 

• Semana Cultural nos Cemitérios, a 16 de outubro, no Cemitério do Lumiar.  

Visita cultural ao cemitério do Lumiar para conhecer as particularidades arquitetónicas 

do nosso cemitério bem como personalidades que lá estão. Uma visita que contou com 

mais de 40 participantes.  

• Mostraàparte – 25 anos do Teatroàparte, de outubro 2022 a junho 2023, no 

Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro. 

Série de espetáculos inseridos no Mostraàparte, festival de teatro organizado pelo 

Teatroàparte no âmbito das comemorações dos seus 25 anos de existência. Atividades 



 

   
 

 

comemorativas durante os meses de setembro, outubro e novembro: 

o 22 de setembro: Teatroàparte 25 Anos (Ensaios). 

o 29 de setembro: Teatroàparte 25 Anos. No âmbito do projeto Schools Out 

(https://ilga-portugal.pt/projetos/schools-out), realização da conferência.  

o 9 de outubro: Teatroàparte 25 Anos. Participação do grupo LUPA - Grupo de 

Teatro, que apresentou duas sessões do seu espetáculo “Cenas que 

Acontecem”. 

o 29 de outubro: Teatroàparte 25 Anos. Participação do grupo Teatro em 

Curso, que apresentou duas sessões do seu espetáculo “O Cerco de 

Leninegrado”. 

o 26 de novembro: Teatroàparte 25 Anos. O grupo de teatro ZECACÉNICO - 

Companhia de Teatro da Adversidade apresentou o espetáculo “O Pior do 

Zeca - O Halloween é quando Zé Carlos quer”. 

• “Contar às abelhas”, uma criação da Associação Cultural A ALGURES, a 15, 16 e 17 de      

novembro, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro. 

A parceria entre A ALGURES e a Junta de Freguesia do Lumiar para a realização da 

atividade ESCUTADORES teve este ano uma ação de programação no Auditório da 

Biblioteca Orlando Ribeiro, destinada a jovens da freguesia e baseada na narração oral. 

Realizaram-se cinco sessões do espetáculo “Contar às Abelhas”, criado em 2021 para 

todo o público, mas com um foco especial para jovens do 3º e 4º ciclos. 

o 15 de novembro (2 sessões) 

Sessão para a Escola EB2,3 Professor Lindley Cintra às 11h, para cerca de 80 alunos. 

Sessão para a Escola EB2,3 Professor Lindley Cintra às 15h, para cerca de 20 alunos. 

o 16 de novembro 

Sessão para os CAF do Lumiar às 15h, para cerca de 40 jovens. 

o 17 de novembro (2 sessões) 

Sessão para a Escola Básica Alto do Lumiar às 14h30, para cerca de 80 alunos. 

Sessão aberta para público geral, a qual teve cerca de 40 espectadores. 

• 25 de novembro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar, VIII CILB: 

Colóquios Internacionais Luso-Brasileiros. 

Artes & Letras em diálogo global: nos 200 anos da independência do Brasil 

Organização: Centro Cultural Eça de Queiroz 



 

   
 

 

Último dia destes colóquios, que contou com a presença do Presidente da Junta. 

 

Utilização dos equipamentos culturais 

Nos meses de setembro, outubro e novembro de 2022, os espaços culturais e para eventos 

geridos pela Junta de Freguesia – Biblioteca Maria Keil, Auditório da Biblioteca Orlando 

Ribeiro, Lagar de São Vicente, Salão Nobre da Junta e Galeria Liminare – estiveram ativos e 

disponíveis para os diferentes tipos de atividades. 

 

Biblioteca Maria Keil 

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

em seu redor. 

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

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

conhecimentos, na partilha de recursos e competências. Nesta matéria têm sido feitas 

visitas das crianças que visitam a nossa biblioteca aos idosos do Centro Social da Musgueira 

em dia específico para realização de atividades como aconteceu na semana do S. Martinho.  

Como vem sendo 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 e pretende alargar este Grupo às demais entidades da freguesia 

nomeadamente aos Museus Nacionais. Está já em curso a planificação de projetos que 

pretendem levar os utilizadores aos Museus Nacionais situados na freguesia. O objetivo 

passa por criar uma programação na nossa biblioteca que promova e estimule as 

capacidades dos utilizadores da biblioteca.  

Está em curso a eleição do autor do mês da biblioteca Maria Keil, sendo que em setembro 

foi Mia Couto, em outubro António Torrado e em novembro Luísa Ducla Soares. A ideia 

passa por dar a conhecer a vida e obra de cada autor escolhido e dinamizar atividades em 

volta desses mesmos autores/escritores ao longo do mês.  

Durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2022, a Biblioteca Maria Keil 

dinamizou as seguintes atividades: 

• Hora do conto/Fiadeiras de histórias: 19 atividades - 571 participantes; 

• Oficina de escrita criativa: 13 atividades - 193 participantes; 

• Conversa com a escritora Isabel Ricardo: 37 participantes; 



 

   
 

 

• Ação de Sensibilização DECO/GEBALIS - "Rock The House - Passar frio não é normal" 

- 29 participantes; 

• Era uma vez...ao Sábado: 3 atividades - 63 participantes; 

• Jogos Tradicionais: 5 atividades - 139 participantes; 

• Jogos de Tabuleiro: 11 atividades - 147 participantes. 

 

Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro 

Ao longo destes três meses, o modelo de programação do Auditório seguiu a lógica dos 

meses anteriores, estando os eventos divididos em quatro áreas: Eventos realizados no 

âmbito da percentagem anual de atividades a que a Câmara Municipal de Lisboa/Bibliotecas 

Municipais de Lisboa (BLX) têm direito; 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. O Regulamento de Taxas da Freguesia do Lumiar entrou em vigor 

a 1 de agosto de 2022, mas, por esse ser um mês tipicamente de férias, em que não ocorreu 

qualquer reserva, só em setembro começaram a ser pagas taxas relativas à utilização dos 

espaços. Nestes três meses, e no que ao Auditório diz respeito, o valor cobrado foi de €1.030 

(mil e trinta euros) + IVA (23%). Em breve, a bilhética dos eventos a realizar no Auditório 

passará a funcionar na plataforma Blueticket, tendo já sido feita a adjudicação, não tendo 

entrado ainda em funcionamento. 

Atividades realizadas no Auditório durante os meses de setembro, outubro e novembro de 

2022: 

• 2 de setembro: Lisgarante, reunião geral da empresa. 

• 8 de setembro: Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes (APAI) – Debate 

sobre a consulta pública do decreto-lei relativo à Simplificação de Licenças e 

Procedimentos para Empresas na Área Ambiental. 

• 9 de setembro: FILMINHOS ADULTOS BLX. 

• 10 de setembro: FILMINHOS À SOLTA - Famílias (BLX). 

• 15 a 17 de setembro: “O Homenzinho Verde” - Projeto final de Mestrado em 

Encenação (Escola Superior de Teatro e Cinema, ESTC), ensaios e espetáculo. 

• 20 de setembro: Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. 

• 22 de setembro: Teatroàparte 25 Anos (Ensaios). 



 

   
 

 

• 23 de setembro: TERTÚLIA LGBTI BLX. 

• 24 e 25 de setembro: MTL Music Theater Lisbon, masterclass com Matt Farnsworth 

• 28 de setembro: Ensaio do Coro Rock do Lumiar. 

• 29 de setembro: No âmbito do projeto Schools Out (https://ilga-

portugal.pt/projetos/schools-out), realização de conferência final do projeto para 

apresentação dos resultados e boas práticas; Teatroàparte 25 Anos (Ensaios). 

• 30 de setembro: Reunião dos funcionários da Junta (CAFs) com o Sindicato dos 

Trabalhadores do Município de Lisboa. 

• 30 de setembro a 2 de outubro: Fórum Fantástico 2022. 

• 3 de outubro: Palco de Chocolate, oficina de teatro. 

• 4 de outubro: Concerto Night on Broadway - MTL Music Theater Lisbon (Ensaios). 

• 6 de outubro: Concerto Night on Broadway - MTL Music Theater Lisbon (Ensaios). 

• 7 de outubro: Concerto Night on Broadway - MTL Music Theater Lisbon (Ensaios). 

• 8 de outubro: FILMINHOS/ATIVIDADE BLX; Projeção do vídeo Horizon Norizoh (2017) 

de Salomé Lamas, no âmbito da Pós-Graduação em Curadoria de Arte da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. 

• 9 de outubro: Teatroàparte 25 Anos, participação do grupo LUPA - Grupo de Teatro, 

que apresentou duas sessões do seu espetáculo “Cenas que Acontecem”. 

• 10 de outubro: Palco de Chocolate, oficina de teatro. 

• 11 de outubro: Concerto Night on Broadway - MTL Music Theater Lisbon (Ensaios). 

• 12 de outubro: Concerto Night on Broadway - MTL Music Theater Lisbon. 

• 13 de outubro: Comissão de Trabalhadores da Gebalis (Câmara Municipal de Lisboa). 

• 14 de outubro: FILMINHOS ADULTOS BLX. 

• 15 de outubro: XVI Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar. 

• 16 de outubro: Palco de Chocolate, apresentação do espetáculo “Os Três 

Porquinhos”; Festival Umundu Lx “50 anos da Conferência de Estocolmo”, a 

“Educação Ambiental” e “Consumo Sustentável”. 

• 17 de outubro: Palco de Chocolate, oficina de teatro. 

• 18 de outubro: Festival Umundu Lx “50 anos da Conferência de Estocolmo”, a 

“Educação Ambiental” e “Consumo Sustentável”. 

• 19 de outubro: Coopérnico - Dia Informativo do Projeto POWERPOOR; Festival 

Umundu Lx “50 anos da Conferência de Estocolmo”, a “Educação Ambiental” e 



 

   
 

 

“Consumo Sustentável”. 

• 21 de outubro: Plenário Geral de Trabalhadores da Gebalis - STML (Sindicato dos 

Trabalhadores do Município de Lisboa); Festival Umundu Lx “50 anos da Conferência 

de Estocolmo”, a “Educação Ambiental” e “Consumo Sustentável”. 

• 22 de outubro: Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL) - Tarde Alentejana, 

com a Tuna da UTIL e com o Grupo Coral Alentejano Casa da Cultura (Ensaios); UTIL 

- Tarde Alentejana, com a Tuna da UTIL e com o o Grupo Coral Alentejano Casa da 

Cultura (Espetáculo). 

• 23 de outubro: Palco de Chocolate, apresentação do espetáculo “Um Tigre Sem 

Riscas”. 

• 24 de outubro: Palco de Chocolate, oficina de teatro. 

• 26 de outubro: Câmara Municipal de Lisboa - Primeira sessão “Lisboa Marca” (sessão 

interna). 

• 29 de outubro: Teatroàparte 25 Anos, participação do grupo Teatro em Curso, que 

apresentou duas sessões do seu espetáculo “O Cerco de Leninegrado”. 

• 30 de outubro: ContraBando (exibição de curta-metragem). 

• 31 de outubro: Palco de Chocolate, oficina de teatro. 

• 3 de novembro: Palco de Chocolate (Apresentação de espetáculo); BLX - Encontro 

com as entidades promotoras e parceiras da 12ª Edição do Programa BIP/ZIP. 

• 4 de novembro: CML - Cerimónia oficial da abertura do ano letivo 22_23 da 

Universidade Sénior dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (USSSCML). 

• 7 de novembro: Century 21 Colombo (resumo dos resultados do mês de outubro e 

next steps); Palco de Chocolate, oficina de teatro. 

• 8 e 9 de novembro: 1.º Congresso Português de Medicina do Estilo de Vida (SPMEV 

- Sociedade Portuguesa de Medicina do Estilo de Vida). 

• 10 a 13 de novembro: Lusanova Turismo - Encontro internacional de coros a cargo 

da Associação Interkultur. 

• 12 de novembro: FILMINHOS/ATIVIDADE BLX. 

• 14 de novembro: Câmara Municipal de Lisboa - Reunião de equipas DMC; ALGURES 

- O ESCUTADORES “Contar às Abelhas” (Montagem). 

• 15 de novembro: ALGURES - O ESCUTADORES “Contar às Abelhas” (2 sessões). 

• 16 de novembro: ALGURES - O ESCUTADORES “Contar às Abelhas”. 



 

   
 

 

• 17 de novembro: ALGURES - O ESCUTADORES “Contar às Abelhas” (2 sessões). 

• 18 de novembro: FILMINHOS ADULTOS BLX. 

• 19 de novembro: Comemoração dos 45 anos da Associação Portuguesa de 

Ilusionismo. 

• 20 de novembro: Palco de Chocolate, apresentação da peça “Bobi, O Cão Salsicha”. 

• 21 de novembro: Palco de Chocolate, oficina de teatro. 

• 23 de novembro: Câmara Municipal de Lisboa - Reunião Geral de Trabalhadores da 

GEBALIS. 

• 24 de novembro: BLX - Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger; 

Teatroàparte 25 Anos (Ensaios). 

• 26 de novembro: Teatroàparte 25 Anos, o grupo de teatro ZECACÉNICO - Companhia 

de Teatro da Adversidade apresentou o espetáculo “O Pior do Zeca - O Halloween é 

quando Zé Carlos quer”. 

• 27 de novembro: Palco de Chocolate, apresentação da peça “A Pequena Sereia”. 

• 28 de novembro: Câmara Municipal de Lisboa - VII Seminário Erasmus+ - Diversidade, 

Equidade e Inclusão; Palco de Chocolate, oficina de teatro. 

• 29 de novembro: Câmara Municipal de Lisboa - Reunião Geral de Trabalhadores da 

GEBALIS. 

• 30 de novembro: Câmara Municipal de Lisboa - Apresentação do jogo Participa. 

 

Galeria Liminare 

• 24 de setembro a 19 de novembro: Exposição final de curso da 7ª edição da Pós-

Graduação em Curadoria de Arte (Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas/Universidade Nova de Lisboa), realizada em parceria com a 

EGEAC/Galerias Municipais. 

 

 

Pólo de Telheiras – Lagar da Quinta de São Vicente 

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

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

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

aulas de Danças Indianas, promovidas pela Isha Artes, todos os sábados de manhã. A Isha 



 

   
 

 

Artes realizou também um workshop de dança no dia 1 de outubro e um evento sobre os 

têxteis indianos no dia 26 de novembro. Como já foi realçado no início, o Coro Rock do 

Lumiar e o Coro Nosso deixaram o Salão Nobre e passaram a ensaiar no Lagar de São 

Vicente. Desde 4 de novembro que a Casa do Minho utiliza este espaço, para os seus ensaios, 

três sextas-feiras por mês. No dia 19 de novembro, o CNE - Agrupamento 683 Telheiras 

utilizou o espaço para realizar um café-concerto. Realizaram-se, neste período, três 

espetáculos de stand up comedy, com o humorista Carlos D'Moura e amigos, nos dias 30 de 

setembro, 28 de outubro e 25 de novembro. 

 

Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar 

Realizaram-se diversas formações e reuniões neste espaço, como também eventos 

relacionados com a exposição presente na Galeria Liminare. Para além disso, tivemos: 

Evento da Associação Maense em Portugal no Salão Nobre, no Largo e na Cozinha da Junta 

no dia 10 de setembro; No dia 24 de setembro um evento de capoeira, Alto Astral Alta de 

Lisboa; No dia 15 de outubro um workshop do Coro Nosso; Ensaios da Algures de 8 a 11 de 

novembro; Atendimento presencial no dia 14 de novembro, relacionado com a reunião 

descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa, sendo que nesse mesmo dia a oficina de 

teatro do Palco de Chocolate também se realizou neste local, por causa das montagens do 

espetáculo da Algures no Auditório; A 25 de novembro o último dia do Colóquio 

Internacional Luso-Brasileiro; A 26 de novembro a Associação de Agentes Técnicos de 

Arquitectura e Engenharia realizou, neste espaço, uma assembleia ordinária; A 29 de 

novembro realizou-se mais uma Comissão Social de Freguesia. 

 

Oferta regular de atividades culturais 

O Coro Rock do Lumiar - agrupamento coral com um repertório rock – é uma iniciativa da 

Junta de Freguesia e ensaia todas as quartas-feiras à noite no Lagar de São Vicente. 

 

Outros assuntos 

A cultura tem vindo a fomentar a interligação com entidades e associações na freguesia e 

nessa ótica assinou um acordo com a MTL (Music Theater Lisbon) com vista a promoção do 

teatro musical na nossa freguesia e esteve em várias reuniões com vista ao estreitamente 

de relações para atividades futuras como por exemplo com o Museu Nacional do Teatro e 



 

   
 

 

da Dança onde esteve em reunião para prospeção de atividades conjuntas no futuro.  

 

 

4.4. Núcleo de Saúde 
 
 
 

 

O Núcleo de Saúde levou a cabo ações de promoção da saúde e de prevenção da doença, 

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

Neste âmbito, o Núcleo de Saúde dinamizou nova sessão de Dádiva de Sangue, em 

articulação com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, no dia 13 de outubro 

de 2022, no CAF BCV. Celebrou ainda, em colaboração com os parceiros da iniciativa “Lisboa, 

Cidade sem Sida”, a Semana Europeia do Teste do VIH e Hepatites Virais, uma campanha 

europeia que decorreu de 21 a 28 de novembro 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 infeções sexualmente transmissíveis; no território da 

Freguesia do Lumiar foram disponibilizados dois pontos de rastreio no dia 24 de novembro, 

designadamente na saída de metro do Lumiar e na Alta de Lisboa. 

No decurso do quarto trimestre, 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 acompanhando pessoas 65+ em situação 

de isolamento e de solidão não desejada. No período em análise, desenvolveram-se ainda 

as seguintes atividades: 

• Seis “Ações de Rua”, em parceria com a SCML e a PSP, nos dias 19 de setembro, 10 

e 28 de outubro, e 7, 15 e 16 de novembro. Nestas ações de rua foram atualizados 

dados de contacto de entrevistados RADAR e realizadas novas entrevistas. 

• 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 201 contactos telefónicos. 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. 

• Sete contactos presenciais efetuados no âmbito de pedidos de informação 

relacionados com transporte da JFL, serviços de apoio domiciliário, teleassistência, 

vacinação, apoio alimentar e atividades sénior, articulando e encaminhando, quando 

necessário, para o Núcleo de Ação Social as diversas situações. 

• Uma visita domiciliária realizada para estabelecer proximidade e aferir do estado 

emocional dos seniores acompanhados regularmente por via telefónica. 

• 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, 

realização de novas entrevistas (novos residentes) e de outros cidadãos sinalizados, 

enquanto potenciais cidadãos a entrevistar/integrar o Projeto. 

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

realizados com entrevistados. 

• Divulgação do projeto RADAR na Feira de São Martinho e preparação da divulgação 

no âmbito da Semana Melhor Idade, iniciativa promovida pela USF das Conchas, da 

longevidade ativa e saudável, destinada à população do Lumiar com 65 ou mais anos. 

• Participação em reunião formativa subordinada ao tema “Introdução ao Índice de 

Vulnerabilidade de Idosos”. 

No âmbito do projeto RADAR foi igualmente realizada uma reunião com o Senhor 

Coordenador da Unidade Missão para o Programa Lisboa Cidade de Todas as Idades, 

responsável pela gestão operacional do Projeto RADAR, onde foi salientada importância que 

a JFL reconhece a este projeto, bem como foram sinalizadas possibilidades de melhoria da 

plataforma informática (inacessível ao Núcleo de Saúde da JFL durante um período 

importante deste trimestre) e oportunidades de futuras colaborações. 

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

realizando acompanhamento psicológico. Ainda no âmbito da saúde mental, foi celebrado 

o Protocolo de Colaboração com a Associação Amigos Improváveis, uma Associação sem 

Fins Lucrativos que tem como principal objetivo o combate à solidão e ao isolamento dos 

idosos, através do voluntariado. Nesse sentido, o Núcleo de Saúde manteve reuniões 

regulares com a mesma, de modo a implementar o projeto na Freguesia do Lumiar, fazendo 



 

   
 

 

também a identificação dos idosos interessados e com o adequado perfil de participação no 

projeto, bem como acompanhando dos voluntários nas visitas iniciais de apresentação do 

projeto aos idosos já identificados. 

Neste trimestre, o Núcleo de Saúde da JFL realizou visitas institucionais e participou em 

reuniões de trabalho, designadamente com a UCC Lumiar+, Safe Space Portugal - Associação 

Cultural e de Saúde Mental, Just a Change, e Associação Dignitude. O Núcleo de Saúde 

participou ainda em duas reuniões de serviço da USF Conchas, a convite da mesma, uma das 

quais sobre prescrição social. 

Relativamente à atribuição de apoios na área da Saúde, no período em análise, foi atribuído 

apoio não financeiro à USF das Conchas. 

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

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

a 2.ª formação certificada destinadas aos funcionários da JFL, intituladas “Abordagem Geral 

de Noções Básicas de Primeiros Socorros”, que decorreu de 21 a 30 de setembro e que 

contou com a participação de 10 funcionários. O Núcleo de Saúde organizou também a 

formação certificada “Primeiros Socorros”, especialmente conceptualizada para os 

funcionários do Núcleo de Limpeza e Higiene Urbana, que teve lugar de 17 a 25 de outubro 

e na qual participaram 18 funcionários.  

 

 

 

4.5. Núcleo de Desporto 
 
 

 

 

Época 2022/2023 

• Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão Gimnodesportivo 

do Alto da Faia disponibilizado para as coletividades:  

o Atividades regulares das Associações e Coletividades em diversas modalidades e 

para a época desportiva 2022/2023.  

o Atividades pontuais das associações e Coletividades em diversas modalidades e para 

a época desportiva 2022/2023. 



 

   
 

 

• Dinamização e gestão das atividades desportivas realizadas no Pavilhão Gimnodesportivo 

das Escolas Básica 2,3 e Secundária do Lumiar disponibilizado para as coletividades. 

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

época desportiva 2022/2023.  

• Atividades pontuais das Associações e Coletividades em diversas modalidades e para a 

época desportiva 2022/2023.  

 

Instalações Desportivas  

• Visita ao Pavilhão Gimnodesportivo da ES Lumiar com o Gabinete do Vereador do Desporto 

da Camara Municipal de Lisboa com a finalidade de obras de beneficiação e face ao 

adiantado estado de degradação do mesmo.  

• Substituição de 10 lâmpadas da iluminação da Nave do Pavilhão Gimnodesportivo da ES 

Lumiar; 

• Aquisição e Substituição 2 redes de Balizas Andebol / Futsal do Jardim de Infância do 

Lumiar; 

 

Centros de Treino / Escolas de Desporto e Formação  

• Acordos de Colaboração de funcionamento dos Centros de Treino / Escolas de Desporto 

da Junta de Freguesia do Lumiar relativas à época desportiva 2022/2023 e respetivas 

atividades a funcionar em parceria com as Associações e Coletividades, em diversas 

modalidades e relativo à época desportiva 2022/2023:  

o Academia musical 1º de junho 1893 – Atletismo, Basquetebol e Xadrez; 

o  Académico Clube de Ciências – Futsal; 

o Clube Academia Rangers de Telheiras – Andebol;  

o Clube Atlético da Alta de Lisboa – Judo;  

o Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha – Boxe;  

o o Recreativo Águias da Musgueira – Boxe e Futebol; 

o Sporting Clube de Portugal – Andebol, Basquetebol e Ginástica;  

 

Atribuição apoio financeiro às Associações e Coletividades, com Acordos de Colaboração no 

âmbito dos Centros de Treino / Escolas de Desporto e relativos aos meses de setembro, 

outubro e novembro 2022:  



 

   
 

 

o Academia musical 1º de junho 1893 – Atletismo, Basquetebol e Xadrez; 

o  Académico Clube de Ciências – Futsal; o Clube Academia Rangers de Telheiras – 

Andebol;  

o Clube Atlético da Alta de Lisboa – Judo; 

o Grupo Recreativo e Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha – Boxe; 

o Recreativo Águias da Musgueira – Boxe e Futebol 11;  

o Sporting Clube de Portugal – Andebol, Basquetebol e Ginástica – Sem apoio 

financeiro. 

 

Apoio diretos a coletividades e instituições  

• Apoio ao Recreativo Águias da Musgueira – para atividades desportivas na modalidade 

Futebol 11 e Boxe; 

• Apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893 - para atividades desportivas da modalidade 

de Basquetebol; 

• Apoio Académico Clube de Ciências – para atividades desportivas da modalidade de Futsal. 

 
 
4.6. Núcleo de Atividades Económicas e Inovação 

 
 

 

Licenciamento 

• No âmbito do licenciamento de proximidade da competência da Junta de Freguesia 

do Lumiar, foram efetuadas 14 ações de sensibilização e esclarecimento junto do 

comércio local. 

• Foram emitidas 49 licenças de ocupação de espaço público e Licenciamento Zero, no 

montante de 89.344,34€. 

• Foram licenciadas 12 atividades isentas do pagamento de taxas de ocupação de 

espaço público, dada a relevância para a população da Freguesia do Lumiar. 

• Tratamento jurídico de 19 procedimentos contraordenacionais, da responsabilidade 

da Junta de Freguesia do Lumiar, respeitantes aos autos de contraordenação, autos 

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

Municipal de Lisboa. 



 

   
 

 

• Reunião com a empresa organizadora da Feira da Bagageira, tendo ficado acordado 

que aquando da renovação da licença, janeiro 2023, o procedimento a adotar será o 

de Ocupação de Espaço Público, de acordo com Regulamento de Taxas da Câmara 

de Lisboa. 

 

Mercado do Lumiar 

• Reunião com o Presidente da Câmara Municipal da Indanha a Nova, e com a Direção 

da Agrobio. Negociações sobre a utilização dos espaços do Mercado. 

• Eventos, realizados no Mercado do Lumiar, no âmbito do projeto “Feito no Lumiar”, 

com Artesãos do Lumiar, numa parceria entre a SCML, a associação Viver Telheiras 

e a Junta de Freguesia do Lumiar. 

• Resposta de emergência, à inundação ocorrida nas coberturas do Mercado, 

provocada pela passagem de uma tempestade, com precipitação muito forte, em 

setembro. 

• Acompanhamento da inspeção ordinária dos Serviços Veterinários das CML 

• Acompanhamento de visita extraordinária ao Mercado, dos Serviços Veterinários 

das CML, com os novos da Veterinários ao serviço da CML. 

• Reparação, e reativação do funcionamento, de uma câmara frigorífica, maior e mais 

eficiente, a nível energético. 

• Consulta à empresa Clean Watts Energie, para a realização de um estudo de 

eficiência energética, e instalação de painéis fotovoltaicos, para partilha de energia 

elétrica com outros equipamentos da Junta de Freguesia. 

• Preparação da Feira, Sustainable Week, organizada pelo ISEC, para decorrer no 

Mercado do Lumiar. 

• Acompanhamento e gestão de todo o funcionamento do mercado Lumiar. 

 

 

Atividades Económicas e Inovação 

• Várias reuniões com o Grupo Pie, para a preparação do Cartão da Freguesia e 

Digitalização do Comércio Local na Freguesia do Lumiar. 

• Reunião com Divisão de Mobilidade da CML, para o prolongamento das linhas de 

autocarros que servem a zona da Quinta dos Alcoutins. 



 

   
 

 

• Preparação e realização da 1ª Feira de São Martinho na freguesia do Lumiar, que se 

realizou entre os dias 10 e 13 de novembro de 2022, incluindo a distribuição de 

15.000 castanhas, aos alunos que frequentam os JI, as AAAF e CAF, das escolas da 

nossa freguesia.  

• Preparação e realização da Feira de Produtos Regionais, que teve lugar de 24 a 27 de 

novembro de 2022. 

• Preparação da 1ª Feira de Natal da freguesia do Lumiar, que terá lugar junto à 

rotunda da Estrada da Torre e que decorrerá entre os dias 8 e 23 de dezembro de 

2022. 

• Apoio e preparação do projeto “Feito no Lumiar“, o qual divulgará o trabalho dos 

artesãos com atividade na Freguesia do Lumiar. 

• Este projeto, prevê a realização de Feiras, alternadamente localizadas, entre a 

Alameda das Linhas de Torres, junto ao Mercado e um espaço adjacente ao Lagar de 

São Vicente. 

• O “Feito no Lumiar”, conta neste momento, com a participação de 40 artesãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

5 Divisão de Espaço Público e Espaços Verdes 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

5.1. Núcleo de Limpeza e Higiene Urbana 
 
 

 
 

 

Trabalhos realizados por áreas 

 
Lumiar Telheiras 

Alta do 

Lumiar Total 

Varredura 2130 1582 685 4397 

Desmatação  5 12 15 37 

Aplicação de Sal 10 4 2 11 

Deservagem 28 32 35 95 

Lavagem 5 0 0 5 

Lavagem pontos 

críticos 26 36 16 78 

Limpeza de 

Sarjetas  214 126 136 313 

Dejetos Caninos  85 74 64 223 

Despejo de 

Papeleiras 2110 1896 1856 5862 

Recolha de lixos 

indevidamente 

depositados 184 105 126 415 

 
 
 
 
 Recursos humanos  

Está na fase final o concurso, dentro dos prazos previstos por lei, para a contratação de 

novos Assistentes Operacionais (Cantoneiros). 

Varredura 



 

   
 

 

Realizada diariamente, de forma manual e com recurso à varredora mecânica, por toda a 

freguesia. 

Deservagem 

Realizada diariamente em toda área do Lumiar/Telheiras/Alta de Lisboa, de forma manual. 

Aplicação de sal 

O processo de aplicação de sal é realizado logo após o trabalho de deservagem em toda área 

do Lumiar/Telheiras/Alta de Lisboa.  

 

Desmatação 

Foi realizada em alguns terrenos baldios da freguesia;  

Limpeza de sarjetas 

Realizada diariamente com muito mais frequência devido as chuvas e a imensa queda de 

folhas. 

Pontos críticos 

Realizada todas a semanas para prevenir as inundações.  

Formação 

Foi realizada uma ação de formação de Primeiros Socorros para alguns assistentes 

Operacionais.  

 

Condicionantes 

Viaturas 

O facto de muitos equipamentos terem muitos anos de utilização com pouca manutenção 

leva a avarias frequentes, levando a que 3 viaturas estejam em reparação na oficina, 

impondo limitações logísticas importantes, tendo sido necessário reforçar com o aluguer de 

meios.  

Deservagem 

Só e possível realizar o trabalho de deservagem quando as condições climatéricas assim o 

permitem. O trabalho não é realizado no período de chuva.  

Lavagem/Lavagem de recantos 

Serviço temporariamente inativo, uma vez que a viatura de lavagem se encontra para 

reparação, sem qualquer previsão de entrega. 

Lavagem manual de arruamentos 



 

   
 

 

Serviço temporariamente suspenso, dada a escassez de recursos humanos que permitam a 

existência de uma equipa de lavagem. 

Despejo de papeleiras 

Tem sido realizado diariamente nas três áreas da freguesia, maioritariamente pelos triciclos 

elétricos. De momento já temos os 3 equipamentos ao serviço. 

Posto de Telheiras 

Foi realizada uma visita técnica na sequência da visita da Junta de Freguesia, em que foram 

identificadas algumas questões a corrigir. A obra de instalação do ramal da água já se 

encontra concluída, faltando apenas a eletricidade e o gás. 

 

Atividades complementares 

Ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, as equipas do posto de Higiene 

Urbana, por diversas vezes, prestaram o apoio logístico necessário aos eventos que foram 

acontecendo na Freguesia: 

• Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar - Transporte do material 

• Curso Primeiro Socorros - Devolução Material UTIL – Transporte do material 

• CCPL – Transporte do material 

• Corta-mato escolar do Colégio Santa Doroteia - Transporte do material 

• Sporting C.P – Lavagem devido a deslizamento de terra.  

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

 

Aquisições e reparações 

• Aluguer de uma viatura de apoio; 

• Renting de 1 Varredora Mecânica SUMA; 

• Aquisição de 10 batas para o posto; 

• Aquisição de 1000kg de sacos para apoio a varredura; 

• Aquisição de 2000kg de sal; 

• Reparações de várias máquinas roçadoras e sopradores; 

• Reparação de 1 triciclos; 

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

equipamentos) em curso; 

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



 

   
 

 

 

 

5.2. Núcleo de Espaço Público, Património e Infraestruturas 
 
 

 
 

Estabelecimentos Escolares 

• Controle e acompanhamento de reparações em equipamentos (Caldeiras e 

Elevadores). 

• Reparações em Estabelecimentos Escolares – 32 intervenções. 

 

Contratos 

• Atualização e acompanhamento de todos os contratos de Seguros (Acidentes 

pessoais, Acidentes pessoais, Multirriscos, responsabilidade civil e Frota automóvel); 

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

Freguesia, nomeadamente manutenção de elevadores, segurança contra incêndio; 

• Acompanhamento do contrato de Limpeza, na gestão e recolocação de funcionários; 

• Acompanhamento de reparações e inspeções das viaturas da Junta de Freguesia; 

• Acompanhamento e diligências para a instalação de contadores e celebração de 

contratos com as concessionárias para o Posto de Higiene Urbana II; 

• Acompanhamento com a CML no controle de Pragas. 

 

  

Espaço Público 

• Foram intervencionadas 155 Ocorrências verificadas e concluídas, entre a quais 37 

de reparação de calçadas, 18 de reparação de pilaretes e 6 de sinalização; 

• Foram efetuados 13 GOPI’s, sendo que 5 estão resolvidos, 3 estão em análise e 4 em 

execução; 

• Foram elaborados os cadernos de encargos para o lançamento de concursos para: 

o Manutenção do Espaço Público; 

o Requalificação de Parques Infantis. 



 

   
 

 

 

 

Atividade da Equipa de manutenção 

• Escolas: 32 Intervenções 

• Espaço Publico: 11 intervenções  

• De referir ainda que a equipa de manutenção deu apoio ao Departamento de 

Espaços Verdes com 90 Árvores (+/-) intervencionadas. 

 
 
 
 

5.3. Núcleo de Espaços Verdes 
 
 

 

 

No seguimento do que vinha sendo realizado no terceiro 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 seus serviços de manutenção e a otimização, tendo-se 

verificado uma ligeira melhoria no estado geral da qualidade dos espaços 

ajardinados principalmente por causa das chuvadas que aumentaram as 

disponibilidades hídricas e consequentemente o vigor vegetativo; 

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

nos Espaços Verdes e intervenções consideradas prioritárias nas caldeiras de 

arruamentos. Foram realizadas neste período intervenções em mais de 90 

exemplares, recorrendo exclusivamente a pessoal do Núcleo de Espaço Público 

Património e Infraestruturas. A recolha dos resíduos de poda foi garantida pela CML; 

• Procedeu-se ao abate de duas árvores, por razões fitossanitárias e de segurança por 

risco de queda. Ambas as situações na Alameda Roentgen; 

• Foi realizada no mês de outubro a 2ª colocação de armadilhas dentro dos espaços 

escolares, de modo a resolver definitivamente o problema da lagarta do pinheiro;  

• Foi igualmente executada, conforme calendarização, em novembro, a fase 2 e última 



 

   
 

 

da inoculação dos exemplares. Fica assim concluído este processo que erradica esta 

praga dentro dos espaços escolares sob responsabilidade da Junta de Freguesia. 

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

tendo-se optado na sua maioria por executar as intervenções pretendidas. Nos casos 

das árvores de médio e grande porte, uma vez que a Junta de Freguesia não dispõe 

de meios próprios, serão intervencionadas posteriormente, recorrendo a empresa 

externa; 

• Foram igualmente intervencionadas, árvores dentro dos espaços escolares; 

• Foram realizados levantamentos de copa em áreas diversas da Freguesia, 

principalmente nas artérias de maior tráfego pedonal. 

• Foram intervencionadas em parceria com a proteção civil e o RSB de Lisboa várias 

pernadas resultantes de queda durante os temporais de novembro; 

• Foi lançado o concurso público internacional para manutenção dos espaços 

ajardinados da Freguesia - Lote 1, 2 e 3, respetivamente das zonas da Alta de Lisboa, 

Alto da Faia e Telheiras; 

• Foi ainda lançado o concurso público internacional para a manutenção dos 

baldios/expectantes da Freguesia e deservagem das escolas -Lote 4; 

• Procedeu-se à assinatura do Protocolo de Parceria com a Tiliascoop, para a 

manutenção das caldeiras das árvores em arruamentos e inventariação do arvoredo 

existente. A manutenção até esta data era assegurada pelos Serviços de Higiene 

Urbana; 

• Por disponibilização de plantas, por parte dos viveiros da CML, foi assegurada a 

replantação de algumas árvores e arbustos em zonas da freguesia que há muito 

careciam deste tipo de investimento. A plantação será realizada durante os meses 

de dezembro e janeiro; 

• Iniciou-se a preparação de novo caderno de encargos para adjudicação de serviços 

de manutenção, poda e abate de arvoredo na freguesia. Este incluirá a remoção dos 

respetivos resíduos, reduzindo deste modo a dependência dos Serviços prestados 

pela CML. 

 

 

 
 



 

   
 

 

6. Comunicação 
 

 
 

Estratégias Implementadas  

Normas de Comunicação  

Uma das estratégias criadas, foi a implementação de normas e lógicas de organização, para 

a informação a comunicar. A informação da JFL é comunicada no website, nas redes sociais 

(Instagram e Facebook), e exposta em cartaz nas vitrinas.  

Como Post  

• Informação de eventos organizados pela JFL  

• Informação de ações\campanhas organizadas pela JFL  

• Informações sobre reuniões JFL   

• Registos fotográficos de atividades\ações da JFL  

• Comunicação de atividades com apoio JFL  

• Comunicação de intervenções realizadas pela JFL  

• Informação CML   

• Avisos ou informação pertinente da parte da JFL ou CML (de permanência) 

Como Story  

• Divulgação de eventos nos espaços JFL  

• Divulgação de eventos na freguesia  

• Divulgação de avisos ou informação pertinente (pontuais /de curta duração) 

Vitrine  

• Informações ou avisos aos fregueses  

• Agenda Mensal JFL   

• Cartazes de eventos ou programas culturais pela JFL  

Website  

• Toda a informação que parte da JFL  

(Utilização da Função Calendário para agendar os eventos no site) 

  

O principal objetivo desta estratégia é diminuir a sobrecarga de informação sobre quem nos 

segue, especialmente nas redes sociais. Reduzindo o número de posts, já que estes se 

cingem à informação realmente importante e da responsabilidade da JFL, e aumentando o 



 

   
 

 

número de stories para a divulgação de eventos de outras entidades (ou reforço da 

comunicação dos eventos da JFL), assim mantêm-se proximidade com quem está nas redes. 

O objetivo é que a Junta de Freguesia do Lumiar passe uma imagem de clareza, eficiência e 

cuidado.   

Também a forma como se comunica internamente é importante. Quando algum evento ou 

pedido de criação de material gráfico chega ao gabinete de comunicação, deve chegar do 

responsável acompanhado das seguintes informações: Nome/Título do Evento; Local; Valor; 

Data de realização; Horário; Descrição do evento; Imagem (se existir, com 300dpi’s). Assim 

evitam-se erros ou confusões.   

  

Agenda Comunicação   

Outra estratégia de comunicação e organização interna, foi a criação de um calendário 

“Agenda Comunicação” que foi partilhado com um membro dos vários gabinetes e 

coordenação, e se fizer sentido será partilhado com mais colaboradores. A criação deste 

calendário visa potenciar uma melhor articulação entre vários gabinetes e colaboradores, e 

sistematizar a forma em como se comunica a informação internamente.  

O calendário apresenta toda a informação a comunicar da parte da JFL e das entidades que 

esta apoia. A informação está sistematizada e existe da seguinte forma: Nome/Título do 

Evento; Local; Valor; Data de realização; Horário; Descrição do evento; Imagem que vigora 

na comunicação do evento.   

Está em estudo a possibilidade de dar acesso a esta agenda à zona do atendimento, 

acompanhado de uma formação e especiais alterações de modo que seja acessível a todos, 

capacitando os colaboradores e garantindo independência e acesso à informação, a todos 

eles.    

  

Uniformização da Comunicação Gráfica  

Toda a comunicação, visual e gráfica, da JFL deve estar de acordo com as regras do Manual 

de Normas em vigor. A uniformização, do estilo e da marca JFL, é essencial para consolidar 

uma imagem de profissionalismo, cuidado e brio.   

A estratégia inicial da Comunicação, foi começar a implementação destas normas nos 

portais de comunicação da JFL com o exterior. Este processo passou pela criação de novos 

ícones e imagens para a comunicação; também a alteração de imagens nos destaques do 



 

   
 

 

Instagram para que correspondam às cores e estética da marca JFL; criação de conteúdo 

para as redes e website que cumpra as regras do manual de normas; criação de templates 

de acordo com as normas, com o objetivo de uniformizar conteúdos e a imagem da JFL.   

Este cuidado existiu na comunicação, cumprindo as regras gráficas em todos os conteúdos 

produzidos, quer sejam digitais ou físicos.  

Nesta linha, procedemos ao redesign do logotipo da UTIL de modo a uniformizar a paleta 

cromática com a do logotipo da Junta de Freguesia do Lumiar assim como ter a assinatura 

“Junta de Freguesia do Lumiar” para que, quando usado individualmente seja evidenciado 

que se trata de uma valência da junta de freguesia. 

  

Design de uma nova Agenda do Mês da JFL  

Durante este período, foi desenvolvido um novo design para o cartaz que comunica os 

eventos do mês na freguesia. No novo design pretende-se uma comunicação clara e 

visualmente interessante, alinhada com as normas gráficas da JFL.  

Nova agenda do mês em baixo.  

  

Informação Comunicada  

No período de setembro, outubro, novembro foi comunicada a seguinte informação nas 

redes sociais, e website da JFL:   

• XVI Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar  

• Visita do Presidente da CML Carlos Moedas ao Lumiar  

• Assinatura de Parceria entre a JFL e a MTL  

• Primeiro ano de Novos Tempos  

• Tarde alentejana  

• Feito no Lumiar para o Lumiar  

• 3º Festival Música no Termo   

• Volta à Alta  

• Palco de Chocolate (peças de teatro infantil) –’ Pequena Sereia’, ‘Bobi, o cão 

salsicha’, ‘Os 3 porquinhos’, ‘Um tigre sem riscas’,   

• Mostra de teatro, 25 anos do Teatroàparte  

• Atividades dos serviços educativos da junta de freguesia do Lumiar (AAAF; CAF; 

CAF – BCV; Lumiar Jovem)  



 

   
 

 

• Conversa com a autora Isabel Ricardo na Biblioteca Maria Keil  

• Reunião ordinária pública, 31 outubro 

• Registo Fotográfico da Conversa com a Autora Isabel Ricardo, na Biblioteca Maria 

Keil  

• Hora do Conto, na Biblioteca Maria Keil  

• Filminhos à Solta (reels) 

• Passeio Sénior à Golegã  

• Projeto-piloto de Mobilidade Escolar “AMARELO”  

• Falecimento de Carlos Alvares de Carvalho (ex-presidente da Assembleia de 

Freguesia) 

• Protocolo de colaboração com a Associação Amigos Improváveis  

• Linhas Sonoras, concerto   

• Aviso Trânsito Condicionado  

• Reunião pública descentralizada  

• Autora do mês, Luísa Ducla Soares, na Biblioteca Maria Keil  

• Feira de São Martinho no Lumiar  

• Registo fotográfico Feira de São Martinho no Lumiar  

• Noite de Fados no Lar Militar da Cruz Vermelha  

• Intervenção de reparações na freguesia, antes/depois  

• Troféus Marchas Populares de Lisboa   

• Alteração percurso das carreiras 43B e 44B  

• Aviso prévio de greve  

• Assinatura Orçamento participativo  

• Feira de produtos Regionais do Lumiar  

• Natal no Lumiar, concurso decoração de Natal  

• Campanha CML “Lisboa limpa conta com todos” 

• Registo fotográfico Noite de Fados no Lar Militar da Cruz Vermelha  

• Registo fotográfico visita intergeracional à exposição "Evilution" do artista 

Bordallo II  

• Reunião ordinária pública, 5 Dez.    

• Exposição Vítor Frazão  



 

   
 

 

• “À Tarde na Cidade” Reino do Natal em Sintra  

• Concerto de Natal do Lumiar  

• 3a Edição do PAAB  

• Registo fotográfico Exposição Vítor Frazão  

• Circuito Lisboa Iluminada  

• Peça de teatro infantil "Operação: Salvar o Natal"  

• Feira de Natal do Lumiar  

• Programa de Natal do Lumiar  

• Registo fotográfico último “Música no Termo” 

• Rastreio Cancro Oral Gratuito  

• Testagem Hepatites   

• Bilhete diário EMEL no Lumiar  

• Registo fotográfico do trabalho desenvolvido em NEJ, CAF, AAAF  

• Apoio à divulgação de atividades culturais na freguesia  

• Apoio à divulgação de ações de cariz solidário na freguesia  

• Apoio à divulgação de campanhas/informações da CML  

• Apoio à divulgação das atividades das entidades que a JFL apoia  

Segue um conjunto de alguns conteúdos, que a comunicação desenvolveu para as redes 

sociais, durante o período referido. 

  

Estatísticas das Redes Sociais  

Instagram e Facebook   

Em relação ao anterior trimestre, continua a verificar-se um crescimento nas redes sociais 

da JFL.  No trimestre em análise neste relatório, verifica-se menor percentagem de 

crescimento no Facebook, e uma maior percentagem de crescimento no Instagram. Este 

fator pode dever-se a uma migração dos utilizadores do Facebook para o Instagram.   

Continuamos a aumentar o engajamento com novos utilizadores e potenciais novos 

seguidores, a aumentar o número de visitas às nossas páginas, e a consolidar a nossa 

imagem junto dos fregueses.  

O objetivo para o próximo trimestre é continuar o crescimento, mas principalmente 

aumentar o engajamento e o alcance da comunicação da JFL. Para cumprir esta meta 

planeia-se a criação de mais conteúdo curto ou de vídeo, campanhas que potenciem o 



 

   
 

 

engajamento e envolvimento do público. Salienta-se um crescimento de 49% no 

engajamento do Instagram comparativamente ao trimestre anterior.    

  

Resultados na comunicação: 

Normas de Comunicação   

Aconteceram diversas mudanças neste período em relação à imagem da JFL, foi 

reimplementado o uso do manual de normas gráficas para a comunicação da JFL. Os 

resultados são positivos, e ainda existe espaço para melhorias especialmente em relação ao 

website que é muito pouco intuitivo e está bastante ultrapassado.     

 

Agenda Comunicação  

O calendário partilhado é recente e ainda não consegui ter muito feedback de outros 

colaboradores quanto ao uso do mesmo. Ainda assim, considero ser um passo importante 

na organização e comunicação interna da JFL.   

 

Uniformização da Comunicação Gráfica  

No geral aconteceram diversas melhorias, nas redes socias foi cumprida a função de 

uniformização da imagem da JFL, ainda assim alguns pormenores estão ainda a ser 

aperfeiçoados. Os resultados são positivos, e ainda existe espaço para melhorias.  

 

Design de uma nova Agenda do Mês da JFL  

O design da nova agenda do mês foi implementado recentemente, ainda não há feedback, 

mas comparativamente parece-me que a informação está mais clara e mais apetecível, o 

que só pode ser bom na impressão que causamos nos fregueses. 


