
                                                                                                                           

7ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2021-2025 

RECOMENDAÇÃO Nº 5 

Por uma melhor comunicação dos projectos e intervenções na página da 

internet da Junta de Freguesia do Lumiar 

Os fregueses do Lumiar são por vezes surpreendidos com o início de obras na sua zona 

ou mesmo na sua rua, devido às intervenções promovidas pela Câmara Municipal de 

Lisboa ou quer pela Junta de Freguesia, pois normalmente não tomam conhecimento 

dos projetos aprovados na Assembleia Municipal de Lisboa ou na reunião da Câmara 

Municipal de Lisboa. Muitas vezes os fregueses são mesmo confrontados com notícias 

vindas nos jornais, rádios ou televisões, sobre projectos que serão futuramente 

implementados na Freguesia.  

Acreditamos que a política de comunicação da Junta Freguesia do Lumiar, pode ser 

melhorada. Reforçar fortemente a aposta no digital, implica uma página de internet que 

seja moderna, interactiva, com conteúdos mais claros e transparentes e ainda que seja 

capaz de comunicar directamente com os seus fregueses. (com maior interacção com os 

fregueses) 

Quem percorre o actual site da Junta de Freguesia do Lumiar, percebe que o mesmo 

está organizado por 10 capítulos temáticos, sendo que a informação em maior destaque, 

encontra-se em três áreas vitais: EVENTOS, DESTAQUES e ÚLTIMAS NOTÍCIAS. 

Nestes capítulos principais, vemos o que demais importante é realizado diariamente na 

nossa Freguesia a nível de eventos. No entanto, acreditamos que a comunicação entre 

a Junta de Freguesia e os seus fregueses poderá ser melhorada, revitalizada e incluída 

informação mais eficaz sobre o que se passa no nosso território, nomeadamente com a 

inclusão de uma página que informe os fregueses dos projetos que se irão realizar na 

Freguesia e que por isso irão transformar uma determinada zona ou de alguma forma, 

transformar o quotidiano dos fregueses do Lumiar. 

Verifica-se que depois de passarmos algum tempo a navegar no site, que é muito difícil 

encontrar informação pertinente sobre os investimentos ou obras em curso na nossa 

Freguesia. Não é possível encontrar informação sobre os projectos estruturantes e mais 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/


dispendiosos em curso ou num futuro próximo; quais são, quanto custam e quando 

estarão prontos; e se estes são ou não competência da Junta de Freguesia ou da Câmara 

Municipal de Lisboa.  

Muitas destas dúvidas ficam sem resposta, quando percorremos a referida página na 

internet, da nossa Junta. 

Por proposta dos eleitos do CDS-PP, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 

19 de Dezembro de 2022, exorta o Executivo da Junta de Freguesia a: 

- De acordo com a política de maior transparência defendido pelo actual Executivo, 

deverá esta ser implementada e concretizada através de novos conteúdos, no sentido 

de enriquecer e complementar o site da Junta de Freguesia do Lumiar, tendo em conta 

os seguintes objetivos:  

1. Colocar no site da Junta, uma área ou um separador onde seriam elencados os 

principais projetos a decorrerem actual e futuramente na Freguesia;  

2. Destacar e indicar os projetos de maior dimensão para o futuro, contendo os custos 

e os prazos de execução expectáveis; 

3. Manter a referida área com informação actualizada dos projectos e intervenções, que 

vão sendo produzidas pela Junta de Freguesia, quer por outros órgãos da cidade, como 

a Câmara Municipal de Lisboa, e que possam manter os nossos fregueses informados 

sobre os prazos, alterações e objetivos de cada intervenção que já estejam aprovadas 

ou num futuro próximo a ser implementadas. 

 

Mais delibera: 

• Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

• Juntar a acta desta sessão. 

 

Lisboa, 19 de Dezembro de 2022 

Os proponentes 

        Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benítez (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS)  

APROVADA POR UNANIMIDADE 


