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Nota introdutória
O presente documento, que traduz as opções do plano da Junta de Freguesia do
Lumiar para o ano de 2021 procura verter para um novo ano civil as orientações
fundamentais traçadas nos planos gizados no mandato anterior, com o qual são uma
linha de continuidade evidente, correspondendo à atualização para o novo ano civil e à
adaptação às circunstâncias particulares que vivemos.
No plano da continuidade, é certo que muitas das prioridades e linhas de força se
mantêm, no essencial, as mesmas, devendo ser aprofundadas e reforçadas nos seus
resultados positivos, sendo que a experiência decorrente do encerramento do
essencial da execução da reforma administrativa, bem como a passagem às novas
instalações e experiência de exercício das novas competências oferece um inestimável
número de contributos sobre a continuação de modernização e reorganização dos
serviços e de aprofundamento de investimento em determinadas áreas. Não se trata,
pois, de redefinir objetivos, mas de continuar a encará-los com novos instrumentos e
potencial de coordenação e de reforço de eficiência e eficácia, para que o novo
mandato ofereça nova subida de proximidade e qualidade na relação com os cidadãos.
No entanto, é de sublinhar que o abraçar de uma nova filosofia de organização da
relação entre Município e Freguesias, em sede de delegação de competências, tenderá
a melhor a eficiência da execução, fiscalização e acompanhamento das mesmas.
O ano de 2021 será, contudo, ainda marcado por um fator de incerteza particular,
decorrente das consequências da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 e pela
doença COVID-19, que implicaram em 2020 uma profunda alteração da gestão da
Freguesia, obrigando à adoção de medidas de prevenção e contenção, à adaptação dos
serviços e à assunção de inúmeras novas tarefas para dar resposta às exigências da
pandemia. Ainda que o início esperado da vacinação possa vir a acarretar efeitos
positivos na gestão da pandemia ao longo do ano, é expectável que o quadro de
excecionalidade vivido em 2020 prossiga seguramente durante boa parte do novo ano.
A estrutura adotada para as opções do plano mantém a identificação de sete grandes
eixos aos quais se reconduzem as áreas de intervenção (Suporte à Governação e Áreas
transversais; Intervenção Comunitária; Direitos Sociais; Educação, Cultura e Desporto;
Intervenção no Território; Economia e Inovação) e que continuam a não corresponder
necessariamente à delimitação de pelouros pelos membros do executivo,
continuando-se a privilegiar antes a afinidade das políticas públicas prosseguidas em
cada eixo.
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A. Suporte à
governação e áreas
transversais
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1. Gestão e modernização administrativa
A Reforma Administrativa da Cidade de Lisboa implementada na sua quase totalidade
durante o mandato 2013-2017 representou uma mudança substancial de paradigma
face ao papel tradicional das Freguesias portuguesas, indo até bastante para além do
que era a prática, já rica, de delegação de competências do Município nas Freguesias
da cidade de Lisboa.
Alcançada uma estabilidade significativa nas novas competências transferidas pela Lei
n.º 56/2012 para a esfera das Freguesia do Lumiar, a consolidação da reforma
administrativa impõe a continuada adoção de medidas de otimização de recursos, de
alargamento de serviços e de reforço da modernização administrativa e da redução da
carga burocrática.
Instalações
Instalada a sua sede na Alamedas das Linhas de Torres desde 2015, a Junta de
Freguesia deve prosseguir com o objetivo de descentralização de atendimento e
serviços a outros pontos do território. Não tendo sido possível assegurar a abertura em
de um núcleo de atendimento ao público em Telheiras, no antigo Lagar da Quinta de
São Vicente (onde já hoje funciona um dos polos da Casa da Cidadania e um espaço
polivalente para eventos da Freguesia e da comunidade), por força de
constrangimentos de recrutamento de pessoal e da sua formação de molde a garantir
autonomia naquele polo, aponta-se a reprogramação do referido objetivo para 2021,
eventualmente enquadrado na opção de alargamento de serviços a prestar aos
cidadãos, sujeita à viabilidade de expansão de serviços e recrutamento no ano de
2021.
Adicionalmente, aproveitando espaços afetos à Freguesia noutros pontos do território,
nomeadamente na zona do Alto Lumiar (onde tem já ao seu dispor as instalações do
Centro de Artes e Formação e onde em breve beneficiária de uma expansão da
Biblioteca Maria Keil), a descentralização do atendimento dos membros da Junta de
Freguesia (a par da descentralização do atendimento social), que já foi posta em
execução em 2018, ali e em Telheiras, deve continuar a ser encarada com um objetivo
de valorização daqueles espaços também como locais alargados de contacto com os
residentes. A sua suspensão parcial devido às restrições decorrentes das medidas de
distanciamento social e que promoveram o recurso á comunicação à distância será
reequacionada em função dos dados disponíveis.
Por outro lado, e sem prejuízo de maior desenvolvimento do tema nos capítulos
respetivos das Opções do Plano, a construção pela Câmara Municipal de Lisboa de
novo posto de limpeza para alocação aos serviços de higiene urbana da Freguesia, cujo
procedimento foi desencadeado em 2018 para arranque de construção em 2019,
tendo ficado deserto obrigando a novo procedimento, permitirá uma reorganização
dos serviços, a disponibilização de espaços para suprir as (muitas) necessidades de
armazenamento de material de gestão do espaço público, e de melhoria das condições
de aparcamento das viaturas afetas à Freguesia, para além de melhorar a cobertura da
rede de higiene urbana do território. Ademais, acrescerá ainda a possibilidade de
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criação de um posto avançado para a higiene urbana na Alta de Lisboa, já identificado
com o Município e em fase de estudo avançado, cuja execução foi adiada em função
da impossibilidade de conclusão em 2020. Em ambos os casos, e até à conclusão das
obras, estima-se poder ser encontrada solução transitória com um posto provisório na
Avenida Padre Cruz que assegure, pelo menos, o aumento de espaço para aloja
pessoal e equipamentos.
Com a atualização dos contratos de delegação de competências, importará concluir em
2021 as reabilitações em falta que assegurem o alargamento da Biblioteca Maria Keil a
mais um polo, colmatando as suas carências de espaço e reabilitando as atuais
instalações.
Modernização administrativa


Aprovado em 2017 o novo Regulamento de Organização e Serviços da
Freguesia do Lumiar, importa prosseguir com a sua aplicação e alocação
especializada de funcionários aos centros de competência aí definidos, bem
como estruturando a gestão orçamental a centros de custo sobre os mesmos
edificados.



Associada à construção de centros de custos, cumpre continuar a concretizar a
migração para o novo sistema de gestão contabilística, já realizada em 2020.



Prossecução da introdução de novos serviços online, em particular no âmbito
das novas competências, seja através da disponibilização de formulários de
preenchimento eletrónico, seja através do reforço de oferta de formulários
para descarregamento, em ambos os casos com utilização de linguagem
inclusiva e reforço das modalidades de realização de pagamentos remotamente
e de forma descentralizada;



No quadro alargado da revisão das plataformas de comunicação externa,
prosseguirá a implementação de mecanismos mais eficazes de comunicação
interna, em torno da gestão de agenda e calendarização de atividades, que se
revelou bem-sucedido no passado;



Prevê-se a renovação das capacidades de trabalho remoto e de acesso às redes
informáticas da Freguesia, integrando também em rede comum os vários polos
dispersos pelo território, algo que o atraso na abertura do polo de atendimento
em Telheiras, obrigou a reprogramar. A experiência de teletrabalho
implementada em 2020 devido às medidas de prevenção no quadro da gestão
da COVID-19 aceleraram o processo substancialmente;



Dar-se-á sequência à análise de opções de gestão documental, iniciadas no
mandato anterior, com vista a garantir a reestruturação dos serviços, em
articulação com a CML e com as restantes Freguesias, potenciando a
interoperabilidade e a comunicação de informação;
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Paralelamente, com a perspetiva de aproveitamento da conclusão das obras de
requalificação dos espaços físicos da Freguesia, torna-se possível dar tradução à
reorganização do arquivo físico, aprovando regulamento arquivístico e
executando uma estratégia de gestão de arquivo racionalizada, e em
articulação com o trabalho do Centro de Documentação Histórica mal este seja
realojado nas zonas requalificadas da sede.



Prosseguirá a análise das novas necessidades do parque informático
decorrentes do alargamento de instalações, de forma a ficar assegurado o
suporte às novas competências e ao reforço da informatização dos serviços,
com reforço da formação a ministrar ao pessoal, sempre que necessário;



Manter-se-á a revisão prevista do modelo de gestão de licenciamentos, com
vista a acolher a transferência da competência de emissão de licenças de ruído
e melhorando as competências fiscalizadoras da Freguesia, elemento
complementar fundamental à boa gestão da ocupação do espaço público.
Neste contexto, importará igualmente assegurar a ligação às competências
contraordenacionais da Freguesia nesta sede, aprimorando a ligação ao
Município e à Polícia Municipal, com mais intervenção do Departamento
Jurídico;



Execução de programa de desburocratização interna e externa dos serviços da
freguesia (Simplumiar), assente no levantamento prévio e tratamento de dados
relativos à interação com os cidadãos em matéria de atestados, licenciamentos
e outros procedimentos, com base na experiência acumulada nos primeiros
anos da reforma, procurando recorrer a programas traçados pela Agência para
a Modernização Administrativa e pela ANAFRE para o efeito. Em 2019 iniciouse colaboração com o LabX que cumprirá prosseguir.



Continuação da promoção de balcão único de atendimento, no quadro da
organização das antigas e das novas competências, em coordenação com a
mudança para as novas instalações e com novo posto de atendimento em
Telheiras, ao qual se pondera recurso a novas ofertas de serviços públicos a
afinar com a Administração Central, graças ao Espaço Cidadão aberto em 2019
e alargado em serviços em 2020.



Continuação da revisão de procedimentos e formulários tipificados para as
principais atividades de emissão de atestados e certificação de documentos,
bem como para os procedimentos de emissão de licenças, a alargar a outras
áreas (Social, Educação, reserva de espaços para eventos).



Retomar a política de revisão dos regulamentos da Freguesia, que não
conheceu desenvolvimentos em 2020, passando aos equipamentos ainda
desprovidos de enquadramento (Pavilhões, galeria), ou com documentos
datados (autocarro).
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Novas instalações e descentralização de serviços


Preparação de abertura de atendimento administrativo em Telheiras em 2021,
com reforço de pessoal e formação, sujeito à possibilidade de alargamento de
recrutamento;



Lançamento de nova geração do Gabinete de Apoio ao Emigrante, no quadro
de protocolo já celebrado com a Direção-Geral de Assuntos Consulares e
Comunidades Portuguesas e com a Associação Nacional de Freguesias,
orientado para a criação de ponto focal local de ligação com população
emigrada na sua relação com serviços da Administração Pública portuguesa,
em função de avaliação a realizar com a DGACCCP.
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2. Comunicação
A modernização dos meios de comunicação institucional e com os cidadãos ao dispor
da Junta de Freguesia é de fundamental importância para reforçar a qualidade e
proximidade dos serviços prestados. Paralelamente, a própria necessidade de reforço
da publicidade às iniciativas em curso a partir da própria comunidade, em particular no
plano das atividades culturais, recreativas e desportivas, deve ter tradução na
estratégia de comunicação da Junta de Freguesia, identificando-se áreas de
intervenção direta e zonas para estabelecimento de parcerias com as instituições da
Freguesia. Merecem particular destaque:


Lançamento de novo site e plataforma de comunicação, com reforço dos
conteúdos disponibilizados e atualização do layout gráfico, de forma a acorrer
simultaneamente às necessidades de comunicação e de prestação de serviços
online (reforço de interoperabilidade, mais serviços online, e novas valências da
reforma administrativa), e com utilização de linguagem inclusiva e garantia de
condições para carregamento de documentação e elementos informativos que
reforcem a transparência da atividade da Junta;



Prossecução da implementação da nova imagem institucional na comunicação
e espaços e viaturas sob gestão da Freguesia e de marcas próprias para
pelouros e atividades, numa linha gráfica uniforme;



Aprofundamento dos conteúdos da newsletter digital da Junta de Freguesia
lançada em 2016, para divulgação de atividades da Junta e de programação
desenvolvida por outras entidades no território da Freguesia, em linha com o
trabalho em torno do novo boletim @lumiar;



Garantia da periodicidade da reconfiguração do Boletim da Junta de Freguesia
lançado em 2015, com diversificação de conteúdos e disponibilização em papel
e online, em formatos amigáveis para todos os residentes;



Reestruturação da rede de painéis de divulgação pública da Junta de Freguesia,
em parceria com as associações de residentes e outras entidades que possam
reforçar as formas de publicitação por edital e afixação;



Continuação da gestão de espaços da Junta de Freguesia do Lumiar nas
principais redes sociais e respetiva integração direta no novo site, com seleção
privilegiada dos que têm mais acesso e mais-valias, a saber, o Youtube e o
Instagram;



Conclusão e lançamento de nova atualização do Guia de Recursos da Freguesia
e sua disponibilização através do site;



Conceção de modelos de comunicação do território, através da partilha de
recursos e de parcerias a estabelecer com associações de residentes e grupos
comunitários.
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3. Transparência e Participação
A valorização da transparência da gestão pública é uma exigência fundamental da
democracia e um elemento de concretização essencial dos valores republicanos de
exercício do serviço público. Paralelamente, representa igualmente uma fonte
acrescida de capacidade de acompanhamento da gestão pública pelos cidadãos,
qualificando a democracia e a alargando a base de contributos para a avaliação das
políticas públicas. Uma autarquia local pode e deve desenvolver estratégias integradas
que sirvam estes fins e que aproximem os cidadãos dos seus eleitos. Atenta a revisão
da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos em 2016 e a sua recente entrada em
vigor, a estratégia fixada orientar-se-á em torno dos novos preceitos legais nesta
matéria.

Transparência


Dando cumprimento ao disposto na Lei n.º 52/2019, recentemente revista, será
proposta à Assembleia de Freguesia a criação de registo de interesses dos
eleitos locais, de forma a reforçar a monitorização da transparência, nos
termos ali previstos;



Com vista a assegurar a assunção das recomendações do Conselho de
Prevenção da Corrupção, a saber, a Recomendação n.º 1 / 2009, de 1 de Julho,
será elaborado Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas, aguardando-se também fixação do novo quadro legal decorrente dos
trabalhos em curso na Assembleia da República.



O novo site da Junta de Freguesia do Lumiar, que já integra desde 2015 uma
política de transparência ativa, com disponibilização dos documentos
previsionais e estratégicos da autarquia, será reforçado em termos de dados
disponibilizados e de capacidade de acesso, com autonomização de site para a
AFL;



Simultaneamente, complementando a disponibilização de dados na BASE (Base
de Dados da contratação pública), a autarquia assegurará igualmente a
publicidade no seu site da matéria relativa à contratação (neste momento
patente através dos relatórios trimestrais à Assembleia, disponíveis online);



Com vista ao acompanhamento da política de apoio a entidades públicas e
privadas da Freguesia, será aprofundado e publicitado Registo de Apoios
prestados, com identificação dos montantes e fundamentos do financiamento,
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no quadro do Regulamento de Apoios já aprovado e que entrará em vigor com
assinatura de protocolos com as instituições, cuja assinatura se prevê poder
prosseguir ao longo do ano de 2021;


Adicionalmente, será difundido online Boletim Oficial da Junta, integrando
todas as deliberações com eficácia externa



Será ainda articulado com a Assembleia a melhoria dos meios de divulgação ao
dispor desta e das forças políticas aí representadas.

Participação
A valorização da participação dos cidadãos na gestão pública deve assentar num
relacionamento de maior proximidade com as associações representativas dos
mesmos, e com a dinamização de mecanismos de diálogo diretos com as pessoas
singulares, recorrendo às novas tecnologias e a ferramentas disponíveis pela Internet.


Manutenção da descentralização das reuniões públicas da Junta de Freguesia e
criação de condições para que a Assembleia de Freguesia continue também a
reunir de forma descentralizada, assegurando maior proximidade da população
dos bairros em que se realizam;



Realização de um Fórum Lumiar, realidade projetada no passado que não
chegou a traduzir-se num evento, convenção de encontro das associações,
entidades e plataformas da sociedade civil para partilha de experiências e
definição de estratégias concertadas de intervenção comunitária, na sequência
de eventos piloto realizados em 2014 e 2016, criando espaço para promoção
de participação paritária e inclusiva, e para lançar ações da sociedade civil no
âmbito do Plano de Igualdade;



Conceção para arranque do Orçamento Participativo da Freguesia do Lumiar
em próximo exercício, com elaboração de Regulamento que assegure abertura
a cidadãos maiores de 16 anos e a todos os que residam (ainda que não
recenseados) no Lumiar.
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4. Proteção civil
No domínio da proteção civil a Junta de Freguesia do Lumiar assegurará no plano local
a operacionalização do Centro de Operações de Emergência, a articular com o Serviço
Municipal de Proteção Civil. Para além desta intervenção de primeira linha em
articulação com o município, importa igualmente:


Reforçar a formação dos jovens rapazes e raparigas em matéria de proteção
civil, em articulação com as escolas e com a restante comunidade educativa e
em parceria com o Regimento de Sapadores Bombeiros;



Colaborar com as associações de residentes que desenvolvem atividades de
formação e informação em matéria de proteção civil;



Coordenar a implementação do Plano de Emergência da Freguesia com o
município, na sequência da primeira identificação de prioridades já realizada e
dos contactos promovidos com a CML e com os voluntários organizados;



Manter e reforçar relações de proximidade com a 3.ª Companhia do Regimento
de Sapadores Bombeiros, com jurisdição sobre a Freguesia do Lumiar (Quartel
de Alvalade e Quartel da Alta de Lisboa), bem como com as corporações que se
vão relocalizar no território norte da cidade;



Reforçar os elementos informativos e as ações de sensibilização sísmica e de
outras ocorrências de proteção civil de relevo para as características do
território;

13

5. Recenseamento eleitoral
O funcionamento da Comissão de Recenseamento local representa uma das mais
relevantes funções desempenhadas pelas Juntas de Freguesia no desenho do Estado
de Direito, garantindo o exercício do mais importante dos direitos e deveres cívicos: o
voto. Importa, por isso, criar as condições para a sua realização plena e sem entraves,
e a promoção de estratégias de sensibilização para a participação eleitoral. Assim,
importa:


Assegurar o cumprimento do disposto no regime jurídico do recenseamento
eleitoral, mantendo a maior frequência dos trabalhos da Comissão de
Recenseamento local recentemente implementada;



Prosseguir com a avaliação do resultado dos procedimentos de
descentralização da votação em vários núcleos da Freguesia, concluída em
2015, de forma a ultrapassar as (poucas) dificuldades remanescentes da
operação de reorganização;



Promover, junto da população jovem, a sensibilização para a participação
eleitoral, com vista à redução das taxas de abstencionismo (através,
nomeadamente, dos programas de Educação para a Cidadania) e da promoção
da participação política paritária de homens e mulheres nos atos eleitorais e
nas tomadas de decisão.



Assegurar a realização dos atos eleitorais previstos para 2021, a saber, a eleição
para a Presidência da República e a eleição para os órgãos das autarquias
locais, ambas sujeitas ao regime especial de realização de atos eleitorais em
contexto pandémico, e com exigências acrescidas de gestão e
operacionalização;

6. Igualdade e não discriminação
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A transversalização das políticas de igualdade representa uma crescente prioridade na
conceção e execução de políticas públicas, às quais a esfera de governação local não
pode permanecer alheia. Os sucessivos Planos Nacionais para a Igualdade e Não
Discriminação apostaram de forma particularmente clara no reforço da componente
local, através da mobilização de recursos para o planeamento e a formação à escala
municipal. A realização em 2018, no Lumiar, da comemoração do Dia Municipal da
Igualdade pela Secretária de Estado, assinala um caminho de cooperação com a CIG
que frutificou no passado e que será de novo de promover em 2021.
A cidade de Lisboa representa um bom exemplo da integração da perspetiva de
igualdade de género nas prioridades de intervenção dos órgãos do município, mas
importa igualmente trazer ao plano das freguesias idêntica centralidade,
especialmente tendo em conta a nova escala que as freguesias da cidade de Lisboa
adquiriam com a reforma administrativa (espelhada com particular clareza no reforço
de competências própria em sede de ação social e de desenvolvimento comunitário),
bem como a sua capacidade de oferecer respostas de proximidade.
Assim sendo, importa introduzir um conjunto reforçado de medidas de governação
direcionadas para o tema e para políticas públicas adequadas a surtir efeitos na
população:
1) Plano de Igualdade e não discriminação – Findo o primeiro levantamento e
avançada a segunda fase de elaboração, cumprirá concluir no atual mandato a
elaboração de um Plano de Igualdade e Não Discriminação para a Freguesia,
após discussão pública, com incidência interna no funcionamento dos serviços,
com definição de uma estratégia para intervenção nas comunidades locais e
com previsão do estudo do território (através de parcerias com instituições de
ensino superior e com as entidades que já se encontram no terreno), em
parceria com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e em
articulação com os planos municipais entretanto aprovados;
2) Programa de prevenção e intervenção prioritária em sede de Violência
Doméstica, através de:


Parceria integrada através da Rede Social de Freguesia, com articulação
com os grupos de coordenação comunitária, forças de segurança,
associações de residentes e respostas sociais locais;



Definição de mecanismos de alerta e resposta rápida para vítimas, de forma
a ativar respostas sociais e habitacionais existentes [v.g. Bolsa de Fogos
Municipais];



Reforço da componente de sensibilização, na vertente preventiva, com a
participação de atores chave (Escolas, Associações de Residentes, Forças de
Segurança, entre outras).
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3) Reforço de intervenção em sede de Direitos Sexuais e Reprodutivos, com
especial enfoque na definição de Programa de Planeamento Familiar,
articulado com Centro de Saúde e assente em oferta adicional de informação e
consultas em parceria com entidades com competência e prática na matéria e
componente formativa e preventiva através das escolas e das associações com
intervenção comunitária.
4) Implementação gradual de mecanismos de avaliação de impacto de género e
não discriminação das políticas públicas com incidência local (da Freguesia ou
Municipais), com destaque, inicialmente, para ação social e terceira idade,
educação, emprego e juventude, com recurso a dados e indicadores estatísticos
desagregados por sexo;
5) Depois da designação de Conselheira para a Igualdade em 2019, no quadro do
pessoal da autarquia, após aprovação de novo regulamento de serviços e
integração de pessoal com vínculos precários, haverá que aprofundar as
políticas locais através de grupo de reflexão externo e de outro no quadro da
Comissão Social;
6) Realização de nova formação em igualdade para o pessoal da autarquia;
7) Lançamento de Programa Local de Emprego e Empreendedorismo Feminino:
perante taxas elevadas de desemprego, capacitação através de formação
profissional, desenvolvimento de modelos de apoio à procura de emprego e de
criação de autoemprego;
8) Integração na oferta de Educação para a cidadania do eixo dedicado à
Igualdade de Género, a implementar com as escolas do território, articuladas
através de Conselho para a Educação do Lumiar (nos termos descritos nas
medidas sobre Educação);
9) Valorização e incentivo à participação de mulheres jovens nas associações
locais, em especial as juvenis e de estudantes, através de incentivos a criar no
quadro do Conselho de Juventude do Lumiar a implementar;
10) Coordenação do Plano na área da Igualdade de Género com outras dinâmicas
de combate à discriminação e destacando um ponto particular para a
problemática das discriminações múltiplas;
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11) Inclusão, à semelhança do Plano Nacional para a Igualdade, de um eixo relativo
à Orientação Sexual no Plano de Igualdade, cobrindo áreas como a nãodiscriminação no acesso a bens e serviços, educação para a diversidade e
articulação de diálogo com a comunidade LGBT, em rede com associações
parceiras, entretanto sedeadas na Freguesia.
12) Definição de Plano de Ação para o Cidadão com Deficiência, integrando
componente de revisão do funcionamento dos serviços da Junta de Freguesia,
de intervenção territorial e articulação com o tecido associativo, de impacto na
gestão do espaço público de diagnóstico social e de transversalização das
questões relacionadas com a deficiência.
13) Assinalar as datas com relevo simbólico e de divulgação para a Igualdade,
nomeadamente os dias 8 de março (Dia Internacional da Mulher), 17 de maio
(Dia Contra a Homofobia e Transfobia), 25 de novembro (Dia da Erradicação da
Violência contra as Mulheres), 3 de dezembro (Dia da Pessoa com Deficiência),
bem como o Dia Municipal da Igualdade.
14) Articulação das respostas com o papel a desempenhar pela Casa da Cidadania
na valorização do trabalho associativo e de promoção de uma agenda de
direitos fundamentais.

7. Juventude
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A intervenção na área da Juventude oferece igualmente um quadro de ação
transversal, que implica uma coordenação efetiva com as diversas áreas setoriais de
responsabilidade da Junta de Freguesia do Lumiar. A emancipação jovem, com
particular enfoque para os problemas de empregabilidade e de acesso à habitação,
deve representar especial área de preocupação e de coordenação da resposta no
plano da freguesia com a resposta à escala municipal. Simultaneamente, devem
prosseguir os meios de valorização das atividades da comunidade, através de
programação de atividades sazonais culturais, recreativas e desportivas vocacionadas
para a população jovem.
1) Conselho de Juventude do Lumiar – Atenta a dimensão da Freguesia do
Lumiar, a riqueza do seu parque escolar e a massa crítica instalada em termos
de organizações de jovens, justifica-se a criação de um Conselho de Juventude
capaz de assegurar a representação das associações jovens junto dos órgãos
autárquicos. Aprovado o seu Regulamento, e recenseada a realidade local em
2018 importa proceder à implementação do órgão em 2021, atenta a
impossibilidade de o fazer até aqui;
2) Apoio ao associativismo jovem – Para além da sua representação institucional
junto do órgãos da autarquia, importa assegurar que as associações jovens e as
demais entidades que asseguram tarefas de apoio à população jovem
beneficiam do apoio da Junta de Freguesia, não só no plano do apoio às sua
atividades e funcionamento, mas igualmente no que respeita à qualificação dos
seus dirigentes, ao apoio à realização de tarefas administrativa e de
organização e ao incentivo à participação paritária na gestão.
3) Habitação jovem - No quadro das diversas intervenções em matéria de
habitação que a Junta de Freguesia se propõe desenvolver (apoio,
aconselhamento e mediação), importará assegurar a preocupação de
integração do acesso à habitação por parte da população jovem de forma a
realizar os objetivos de emancipação que enforma a intervenção neste eixo de
atuação.
4) Empregabilidade – Apesar do quadro mais limitado de competências das
Freguesias neste domínio, o levantamento das necessidades e do potencial da
Freguesia entre a sua população jovem é essencial a criação de uma estratégia
de apoio ao emprego e à criação de estratégias de atividade empresarial, com
vista à promoção, numa fase posterior, de incubadoras ou ninhos de empresas
jovens.
5) Programa de Estágios Curriculares – A intensa necessidade de estudo do
território e de realização de intervenções para as quais existe uma massa crítica
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abrangente de jovens residentes qualificados abre oportunidades para a
definição de um modelo de estágios formativos profissionalizantes, em parceria
com agentes económicos e culturais locais. Nesta linha, é de prosseguir a
política articulada através dos Departamentos de Desenvolvimento Social, do
Centro de Artes e Formação e do Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia para
acolhimento de estagiários, em parceria com as escolas do território e
instituições de ensino superior;
6) Jovens Criadores – No quadro da valorização da atividade cultural e da
mobilização dos recursos da Freguesia, importa dar prioridade aos jovens
criadores residentes, criando oportunidades para a expressão da sua criação
(no quadro da programação da Junta e de intervenções no espaço público) e
para a divulgação para o exterior do seu trabalho, aproveitando as sinergias
com os parceiros locais, o ICA, e as possibilidades abertas pelos vários polos da
Casa da Cidadania.

8. Planeamento
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A definição de políticas públicas, em particular daquelas que têm impacto direto na
gestão do território, deve encontrar-se suportada por um adequado diagnóstico prévio
da realidade sobre a qual vão incidir e por um desenho da intervenção assente em
opções de planeamento estruturantes. Para o efeito, e atendendo à nova escala e às
novas competências da Freguesia, importará alargar o âmbito de participação nestas
tarefas de definição estratégica, mobilizando a comunidade, a academia e os agentes
económicos e socias presentes no território.
Apesar de não exercer competências próprias ou delegadas em matéria de gestão
urbanística, a Junta de Freguesia do Lumiar deve assegurar o acompanhamento dos
instrumentos de gestão territorial vigentes no seu território e promover a realização
de operações urbanísticas estruturantes para a Freguesia, em articulação com o
município.
Planeamento


Prossecução da conceção e desenvolvimento de um Sistema de Informação e
Apoio à Decisão, de apoio ao Planeamento, Gestão, Monitorização e Avaliação
(interna e externa), em articulação com a CML, com as seguintes componentes:
o Interna (de apoio ao planeamento e Gestão estratégica e operacional da
Junta de Freguesia);
o Externa (de apoio ao planeamento e gestão, estratégica e operacional, da
Freguesia);



Estabilizadas as competências e os novos espaços de intervenção e trabalho,
cumpre assegurar a formalização do Conselho Estratégico da Freguesia, que se
tem vindo a constituir informalmente, envolvendo, de forma paritária, agentes
relevantes do tecido social, económico e cultural local, bem como personalidades e
entidades de âmbito municipal ou supramunicipal de reconhecido mérito do foro
académico, com vista ao acompanhamento da definição das prioridades de
intervenção no território, das opções de planeamento local e municipal com
impacto na Freguesia.



Elaboração do Plano Estratégico da Freguesia do Lumiar (PEFL), de forma
participada, com intervenção das entidades com intervenção territorial local e com
o envolvimento do Conselho Estratégico a criar.



Continuação da implementação do Programa de Parcerias com Instituições de
Ensino Superior para desenvolvimento de atividades estruturantes de caracter
estratégico, designadamente o diagnóstico urbanístico, social, ambiental, cultural e
económico da Freguesia, e a respetiva identificação de soluções para os problemas
e desafios, transversalizando a perspetiva de género na sua execução. Nesta linha,
são de manter os acordos com a Universidade Lusófona e com a Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa e prosseguir o trabalho com o ISEC.
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Execução, em articulação com a CML, do Plano de Acessibilidade e Mobilidade
Sustentável, com as seguintes componentes:
o Acessibilidade e Mobilidade Inclusiva (Espaço Público, Equipamentos e
Infraestruturas e Transportes);
o Informação e orientação urbana;
o Micrologística Urbana;
o Mobilidade Suave (modo ciclável, pedonal e outros modos suaves)
o Estacionamento
o Transportes, intermodalidade e Deslocações Urbanas (Identificação e
avaliação dos Impactos, sociais, económicos e ambientais)



Intervenção no sentido de garantir uma cobertura adequada da Freguesia pela
rede de transportes públicos da Carris, agora que teve lugar a assunção da sua
gestão administrativa pelo Município de Lisboa, importando assegurar um reforço
de frequência das carreiras existentes e um aumento da oferta em pontos críticos
do território, como o Alto do Lumiar, o Alto da Faia e o Paço do Lumiar e a Quinta
do Olival, promovendo instrumentos que reforcem a conciliação da vida
profissional e familiar, apoiando as iniciativas municipais tendentes à mudança da
gestão para a esfera da autarquia. Neste contexto, destaca-se o papel fundamental
da implementação das Carreiras de Bairro, com três linhas a cobrir o território,
bem como de revisão de percursos já existentes;

Urbanismo


Estabelecer relações de colaboração entre a Junta e a Câmara Municipal de Lisboa,
de modo a proceder-se à requalificação das áreas mais carenciadas da Freguesia,
em particular no quadro dos bairros e zonas de intervenção prioritária,
diligenciando o alargamento da carta de Bairros BIP/ZIP;



Acompanhar e participar no processo de requalificação do Bairro da Quinta do
Olival, dinamizando a realização de reuniões para reconversão desta Área Urbana
de Génese Ilegal (AUGI), em diálogo com a Associação de Proprietários e com o
GABIP da CML, executando o projeto BIP/ZIP promovido pela Junta de Freguesia
do Lumiar e promovendo parcerias com instituições de ensino superior;



Acompanhar os desenvolvimentos das novas urbanizações localizadas no território
da Freguesia, nomeadamente as do Alto do Lumiar, de Telheiras Ocidental e da
Quinta dos Alcoutins, enquadradas na tarefa mais ampla de acompanhamento da
execução do Plano Diretor Municipal e dos demais instrumentos de gestão de
territorial em vigor no território, a saber:
o Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Lisboa;
o Plano de Pormenor do Núcleo da Estrada da Torre;
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o
o
o
o

Plano de Urbanização do Alto do Lumiar;
Plano de Urbanização do Sporting Clube de Portugal;
Plano de Pormenor da Quinta do Olival e Casal do Abrantes;
Plano de Pormenor da Azinhaga da Torre do Fato.

Neste quadro, afigura-se igualmente pertinente procurar acompanhar, em
coordenação com a CML e as freguesias limítrofes, os instrumentos de gestão
territorial que confinem com o território da Freguesia.


Coordenação com a UIT da elaboração de propostas de execução de Intervenções
localizadas de caráter temporário, rápido e de baixo custo (Acupuntura Urbana) na
envolvente das escolas e noutros locais de relevo urbanístico e comunitário para
facilitar tomada e largada de alunos;



Acompanhar a execução da requalificação ampla da Estrada do Lumiar, Estrada do
Paço do Lumiar, Rua Direita e Largo do Paço e envolventes;



Fecho da versão de execução da Zona 30 de Telheiras, em parceria com a CML, e
arranque da sua implementação faseada;



Continuação da discussão pública do projeto de intervenção e execução das
unidades autonomizáveis, preparado em coordenação com a UIT-Norte para a Rua
do Lumiar e sua envolvente;

Mobilidade


Prossecução do levantamento exaustivo em curso das necessidades de
cobertura dos transportes públicos, em articulação com a Câmara Municipal e
com a CARRIS em toda a Freguesia, com vista à avaliação das novas carreiras de
bairro e no sentido de haver mais horários e carreiras, maior rede e frequência
de passagem e com uma cobertura adequada a todo o território da Freguesia,
em particular às suas zonas mais periféricas.



Aprofundamento, em conjunto com a Câmara Municipal, da rede de ciclovias,
assegurando a sua expansão a todos os bairros em que se afigure viável e
ligando as pistas que carecem de ligação, devidamente acompanhado de
pontos de estacionamento e do alargamento de pontos da rede de bicicletas
partilhadas ao Lumiar;



Promoção da utilização do transporte público, valorizando a mobilidade
sustentável e racional.
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Acompanhamento das soluções para o estacionamento nas áreas de Telheiras
e Lumiar central, bem como de projetos de requalificação associados, em
articulação com a autarquia e tendo por base estudos solicitados à EMEL, que
irá alargar a sua área de intervenção no território, e levantamento de todos os
espaços municipais expectantes que seja possível transformar em bolsas de
estacionamento (provisórias, ou permanentes), por forma a criar parques de
estacionamento para residentes, de preferência perto de paragens de
transportes públicos e de serviços públicos, prosseguindo uma política de
ordenamento do estacionamento e de garantia do acesso dos residentes aos
mesmos.
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B. Intervenção
comunitária
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9. Desenvolvimento comunitário
O Lumiar oferece um quadro particularmente rico de capacidade associativa instalada,
sendo particularmente enérgicas as associações de moradores e residentes dos vários
bairros e os grupos de coordenação de intervenções comunitárias, com provas dadas
também na mobilização de voluntários, de recursos financeiros externos e de projeção
externa dos modelos de gestão da comunidade.


Manutenção da participação e integração da Junta de Freguesia em todos os
grupos comunitários e parcerias de instituições da Freguesia (Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa, Parceria Local de Telheiras, CLIP, parcerias dos
estabelecimentos de ensino)



Valorização do diálogo em permanência com as diversas associações de
moradores e residentes e apoio às suas realizações (Associação de Moradores
do Bairro da Cruz Vermelha, Associação de Residentes de Telheiras, Associação
de Residentes do Alto do Lumiar, Associação de Proprietários da Quinta do
Olival, Associação dos Amigos do Paço do Lumiar), bem como introdução de
mecanismos de apoio à formação de dirigentes e à realização de tarefas de
relacionamento com entidades públicas no quadro de prestação de contas ou
apresentação de candidaturas a projetos cofinanciados;



Promoção de modalidades de partilha de recursos pelas entidades sedeadas no
território, permitindo poupanças de escala e a intervenção coordenada em
projetos de interesse comum, apoiando quem no terreno já enveredou por
este percurso, como é o caso do CLIP;



Aposta na organização associativa do comércio e serviços, reforçando o seu
papel institucional nos espaços de coordenação comunitária;



Reforço da articulação com os agentes da comunidade e com as forças de
segurança na prossecução de estratégias comuns de reforço de segurança de
pessoas e bens, através de definição de áreas de policiamento de proximidade
e reforço de presença dos programas vocacionados para Escolas, Comércio e
População Idosa, procurando acelerar o arranque das medidas do Contrato
Local de Segurança definido para o território do Bairro da Cruz Vermelha;



Realização do Fórum Lumiar, convenção de encontro das associações,
entidades e plataformas da sociedade civil para partilha de experiências e
definição de estratégias concertadas de intervenção comunitária, na sequência
de contactos piloto desencadeados no mandato anterior.
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10. Voluntariado
A valorização das ações de voluntariado e de estratégias locais de coordenação de
estratégias de voluntariado será assumida como essencial pela Junta de Freguesia na
sua relação com a comunidade e como veículo de reforço da capacidade instalada nas
áreas sociais e culturais e de coordenação das várias intervenções no território. Nesta
linha, importa em particular:


Reforçar as parcerias já existentes com entidades da Freguesia (entre as quais
avulta a Agência do Banco de Tempo do Lumiar, cujo trabalho de combate ao
isolamento, solidão e ausência de contactos sociais continuará a ser valorizado
e apoiado, através do novo quadro de colaboração), a título de coordenação de
trabalho de voluntários;



Promover a intervenção no território de iniciativas de responsabilidade social
de empresas sedeadas na Freguesia e fora dela, com bons exemplos noutros
pontos da cidade e do País;



Coordenar a massa crítica instalada no território, através de um inquérito e
levantamento de ações de todos os parceiros atualmente em curso, com vista
ao lançamento de uma rede de voluntariado articulada;



Promover mecanismos de inovação social assentes no voluntariado dinamizado
por projetos locais (carpool de vizinhança, partilha de recursos, informação
comunitária, entre outros) e por projetos de relacionamento intergeracional.



Projetar para a população local o projeto “O Lumiar é Lindo” de voluntariado
no apoio à gestão do espaço público e limpeza e higiene urbana, lançado a
título piloto na Freguesia em 2015, associando-o à Capital Europeia Verde
2020.



Reforçar a interação com o Serviço Europeu de Voluntariado, já em curso em
várias valências educativas da Freguesia, alargando o seu objeto, logo que seja
possível retomar em condições de normalidade as deslocações entre Estadosmembros.
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C. Direitos Sociais
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11. Desenvolvimento social
Na cidade de Lisboa, a taxa de risco de pobreza era, em 2010, de 42,5% e, mesmo após
transferências sociais, atinge os 18%. Com 17,6% da população desempregada, em
2012, a região de Lisboa é a região com maior índice de desigualdade de rendimento
de todo o país, estando diagnosticados vários pontos da Freguesia em que estes
valores ascendem significativamente a uma realidade ainda mais preocupante. A crise
que até há pouco tempo atravessámos no seu mais duro, veio agravar a situação
precária em que muitos agregados familiares se encontravam e veio trazer novas
carências a faixa da população até aqui protegidas de fenómenos de pobreza e de
exclusão social. Consequentemente, e apesar da devolução de rendimentos e da
reposição de apoios sociais essenciais às populações em maior fragilidade, para além
do desenvolvimento de políticas públicas orientadas para a correção de desigualdades
e para a inclusão social, importa igualmente conceber uma intervenção prioritária e
urgente para dar respostas imediatas aos efeitos diretos da crise económica e social
que atravessamos. Os efeitos da pandemia da COVID-19 no plano do emprego e
rendimento disponível já fizeram sentir-se em 2020, sendo natural que se mantenham
em 2021 e que continuem a exigir uma resposta de primeira linha das Freguesias da
cidade.
Para além da pobreza, do desemprego e do desequilíbrio da estrutura etária e social,
outros fatores ameaçam a coesão social no território, nomeadamente a falta de acesso
a habitação condigna e a cuidados básicos de saúde. A Junta de Freguesia do Lumiar,
no quadro das suas atuais e futuras competências, assume o plano da intervenção
social como absolutamente prioritária na sua governação, reforçando os apoios
prestados, articulando as respostas instaladas no terreno e procurando mobilizar
recursos adicionais para o território.
Assim, no âmbito das competências da Junta de Freguesia e dos recursos disponíveis,
guiaremos a nossa intervenção, em articulação com a CML e demais instituições da
Rede Social da cidade de Lisboa, de forma a agilizar os procedimentos de sinalização
dos casos de maior vulnerabilidade e risco de pobreza e exclusão e a encaminhar os
mesmos para os serviços das instituições com competências, meios e recursos para a
sua resolução de forma mais rápida e eficaz, assegurando a vantagem das respostas de
proximidade.

Rede Social do Lumiar
O desenho de respostas sociais adequadas à promoção da inclusão tem de assentar
num reforço da coordenação dos agentes presentes no terreno. A instituição gradual
de redes sociais à escala municipal, com impulso determinante em 1997 através da
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introdução do conceito em resolução do Conselho de Ministros, e com concretização
na cidade de Lisboa em 2006, com a criação do Conselho Local de Ação Social (CLAS) e
a dinamização da Rede Social de Lisboa, são bem elucidativas do sucesso de uma
abordagem integrada no diagnóstico e resposta aos problemas sociais.
Tendo a Junta de Freguesia do Lumiar aderido ao CLAS em 2007 e constituído a sua
própria Comissão Social de Freguesia em 2008, importa agora reforçar o papel que tem
desempenhado e instituir, à escala daquela que é a mais populosa Freguesia da cidade,
uma Rede Social do Lumiar, coordenada a partir da Comissão Social e assente numa
mudança de paradigma quanto ao seu funcionamento:

















Reforço da periodicidade das reuniões da Comissão Social, com conclusão da
revisão do seu Regulamento Interno;
Diversificação dos Grupos de Trabalho a enquadrar na rede, com definição de
coordenação pelos parceiros (à semelhança do que já ocorre com o Grupo de
Trabalho da Toxicodependência) e aproveitamento de estratégias e grupos de
coordenação já existentes noutros planos de cooperação local (Parceria Local
de Telheiras, Grupo Comunitário da Alta de Lisboa);
Coordenação reforçada com a Rede Social de Lisboa e com o Departamento de
Desenvolvimento Social, enquadrado no pelouro dos Direitos Sociais;
Dinamização de estratégias de partilha de recursos;
Envolvimento dos grupos comunitários existentes no território, promovendo a
sua integração formal e até a delegação de tarefas pontuais;
Realização de diagnósticos sociais conjuntos e de mapeamento das
necessidades estruturais da Freguesia;
Tratamento de dados estatísticos relevantes em articulação com área do
planeamento da Junta de Freguesia, de forma desagregada;
Promoção de respostas concertadas pelas várias instituições, evitando
duplicação de esforços ou ausências de intervenção;
Potenciação da elaboração de planos de intervenção comunitária;
Projeção externa e participada da atuação da Rede Social, através da
mobilização de associações, instituições de ensino e cidadãos a participar nas
suas reflexões, seja em modelo de conferências e colóquios ou de participação
com recurso a novas tecnologias;
Levantamento de necessidades de recursos das instituições sociais da Freguesia
em termos de necessidade formativa, viaturas ou instalações, para articulação
com a CML o seu reforço;
Dinamização de iniciativas de promoção da igualdade pelos membros da Rede.
Promover em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e com as instituições com sede e/ou intervenção no
território a possibilidade de criação de um ou mais centros intergeracionais,
cruzando assistência sénior com equipamentos de infância, com recurso à
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reabilitação urbana sempre que possível, e assegurando uma cobertura dos
territórios mais carenciados e desprovidos de equipamentos desta natureza;

Gabinete de Serviço Social
O gabinete de serviço social da Junta de Freguesia representa uma peça determinante
para o sucesso da estratégia de desenvolvimento social a cargo da Freguesia do
Lumiar, nas suas múltiplas vertentes de gestor da prestação de algumas valências de
apoio, coordenador da intervenção social da autarquia na sua relação com os parceiros
e centro de recursos sobre o perfil social do território. Importa, pois, assegurar e
reforçar a qualidade do funcionamento o Gabinete de Serviço Social, ao nível das suas
diversas vertentes de intervenção, com destaque para os seguintes eixos de atuação:


Manter a descentralização do atendimento, através da definição de um dia de
atendimento semanal nas instalações do Centro de Artes e Formação,
permitindo dar um enquadramento adicional ao Alto do Lumiar, a malha onde
estão identificadas o maior número de situações de fragilidade social, e
ponderar o seu alargamento às futuras instalações em Telheiras;



Assegurar o núcleo fundamental das tarefas de apoio social a cargo da
Freguesia:
o Apoio Psicossocial: atendimento, acompanhamento e encaminhamento
de casos;
o Visitas domiciliárias;
o Triagem e sinalização de situações de fragilidade social;
o Realização de Diagnósticos Sociais, elaboração de planos de intervenção
social e atualização dos Processos Sociais de Utente;
o Informação e sensibilização dos utentes para as respostas e recursos
sociais existentes.



Dinamizar o trabalho de parceria com Instituições Sociais, em especial através
da nova exigência de articulação a enquadrar com a Rede Social da Freguesia,
que começou a ser implementadas durante o ano de 2018;



Promover ou acompanhar as atividades que visem categorias específicas de
população carenciada de apoio ou assistência social;



Prosseguir com o acolhimento de estágios curriculares na área do Serviço
Social, em parceria com diversas instituições de ensino;
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Parcerias


Banco Alimentar Contra a Fome e Banco de Bens doados: Manutenção da
distribuição mensal de cabazes alimentares, no âmbito dos acordos
estabelecidos com o Banco Alimentar de Luta Contra a Fome, e de produtos de
limpeza doméstica e higiene pessoal, a famílias carenciadas da Freguesia,
sinalizadas no âmbito do atendimento social, ou através de articulação com
outras Instituições Sociais que atuam na Freguesia, acompanhando de perto os
agregados apoiados para procurar obviar estruturalmente às situações de
carência diagnosticadas de forma integrada;



Apoio à população desempregada: Revogado o regime de apresentação
quinzenal obrigatória que estava na base do atendimento dos desempregados
beneficiários das prestações de desemprego, encaminhados pelo Centro de
Emprego, cumpre articular com o Ministério do Trabalho e Segurança Social,
através do IEFP a existência de meios de apoio à inserção e procura ativa de
emprego pela população desempregada, articulado com resposta formativa
adequada;



Casa da Cidadania: Assegurar o apoio, através de parceria com a Câmara
Municipal de Lisboa, às entidades sedeadas nas Casas da Cidadania do Lumiar a
partir de 2018, e que trabalham as matérias dos direitos fundamentais,
inclusão de população imigrante, combate às discriminações de género e
dirigidas à população LGBTI.



Encaminhamento jurídico: O acesso ao Direito representa uma dimensão
essencial da capacidade de realização dos seus direitos pelos cidadãos, pelo
que importa criar condições para assegurar que todos acedem à informação e
apoio jurídicos necessários e que não há penalização por insuficiência de
recursos económicos. A iliteracia jurídica penaliza toda a população, sendo
fundamental encaminhar os residentes para as respostas ao seu dispor,
nomeadamente no âmbito do apoio judiciário. Neste domínio, a Junta de
Freguesia pode voltar a oferecer um quadro de informação de
encaminhamento, bem como dinamizar modalidades distintas de intervenção
em parceria com outras entidades:
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o Manutenção do funcionamento do serviço de Atendimento para
encaminhamento Jurídico;
o Ativação do protocolado com o Conselho Distrital de Lisboa da Ordem
dos Advogados em sede de apoio jurídico à população mais carenciada;
o Criação de parcerias com Faculdades de Direito com vista à criação de
clínicas legais (genéricas ou especializadas), em articulação com o
Gabinete de Apoio;
o Promoção de mecanismos de Resolução Alternativa de Litígios em
parceria com associações de residentes e outras entidades com
experiência na matéria (através de arbitragem e mediação)
o Divulgação, em parceria com o Julgado de Paz de Telheiras, de
informação sobre meios de acesso àquela via de resolução de litígios.

Programas específicos


Apoios da rede social desenhados para resposta à COVID-19: No plano
alimentar e do reforço do acesso ao Fundo de Emergência Social, o papel das
Freguesias tem vindo a ser chave para a resposta social da cidade de Lisboa,
sendo expectável que conheçam a mesma escala e até aumento de
centralidade em 2021;



Banco de bens: Com vista a assegurar a prevenção e/ou resolução de
problemas, o Banco de bens responderá a algumas necessidades imediatas das
famílias carenciadas, através da atribuição de bens de diversa ordem, como
sendo vestuário, calçado, material didático, têxteis, mobiliário e pequenos
eletrodomésticos, bem como promove a preservação ambiental, contribuindo
para o combate ao desperdício e procedendo ao reaproveitamento de bens e
equipamentos, doados por particulares ou empresas, que serão atribuídos
gratuitamente a munícipes que se encontrem em situação comprovada de
vulnerabilidade social. As parecerias já existentes, as respostas de outras
entidades e a o banco de bens doados já oferecem modalidades que carecem
de ser cerzidas numa resposta integrada e com acesso claro, ainda que a
edificação de um espaço físico esteja dificultada pelas limitações acesso a locais
físicos no quadro da pandemia.



Diagnóstico integrado de carências alimentares: Com vista a proceder a um
diagnóstico preciso e que permita dar respostas adequadas, cumpre prosseguir
com o trabalho de levantamento detalhado das carências alimentares
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existentes e a ponderação de iniciativas (próprias ou em parceria com outras
entidades) para reforço das medidas de apoio. O reforço decorrente da
resposta no quadro da COVID-19 robusteceu a resposta e os meios respetivos;


Apoio a pequenas reparações e adaptação a mobilidade reduzida:
direcionadas à população sénior e com mobilidade reduzida

Infância e crianças
Sem prejuízo da devida articulação com a intervenção em sede educativa
(especialmente a que respeita à ação social) e através dos demais departamentos da
Junta de Freguesia, importa atender às necessidades das crianças em fase de préescolarização e que ainda não integram a rede de Jardins-de-infância. Tendo em conta
o aumento da oferta de creches na Freguesia decorrente da implementação o
Programa B-A-Bá, de iniciativa da Câmara Municipal, importa agora apoiar a
implementação no terreno da nova oferta e prosseguir com o diagnóstico das
necessidades da população.
Num outro plano, e na linha da estratégia seguida anteriormente, a Junta de Freguesia
prosseguirá com a promoção de campos de férias para as crianças e jovens
identificados pelo serviço social, em articulação com oferta similar enquadrada noutras
áreas de intervenção da Junta de Freguesia, procurando prosseguir o caminho trilhado
desde 2016, coordenando as ações dos CAFs e alargando o modelo e duração das
atividades, assegurando simultaneamente a sua sustentabilidade e maior cobertura, e
também de forma a coordenar com outras entidades da Freguesia envolvidas nas
mesmas tarefas e realizar economias de escala.
População Sénior
Na cidade de Lisboa e na Freguesia do Lumiar é bem patente o crescente aumento
demográfico da população idosa, representando os seniores, um número significativo
da população da Freguesia. É também notório o aumento recente do número de
aposentados e reformados, fruto de alterações recentes do quadro legislativo, e a
crescente dinamização de atividades associativas e cívicas desta faixa da população
que cumpre acompanhar. Nesse sentido, a intervenção junto da população idosa deve
assentar em estratégias diferenciadas mas que preservem um fim comum de
valorização e promoção do desenvolvimento, da autonomia e da participação dos
diferentes agentes em prol da melhoria da qualidade de vida da população sénior e do
seu enriquecimento social e cultural.
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Esta premissa orienta o trabalho desenvolvido pela Junta na área dos idosos, traduzido
em grandes vertentes de intervenção: estimular a vida ativa e quebrar o ciclo de
solidão e isolamento que pode acompanhar o idoso no seu quotidiano e viabilizar uma
rede de equipamentos e infraestruturas que acolham as associações e iniciativas
específicas para esta população, de acordo com as necessidades diagnosticadas na
freguesia.
Neste sentido, importa nomeadamente, aumentar a capacidade de resposta em
Centros de Dia e Prestação de Apoio Domiciliário, fomentar e desenvolver a
cooperação institucional e concretizar, ao nível dos serviços locais, uma resposta
articulada e coerente, adequando o nível de intervenção às necessidades existentes.
Trata-se de um conjunto de tarefas cuja coordenação se poderá processar de forma
mais expedita e eficiente através da Rede Social a implementar. O quadro de alteração
do funcionamento destes serviços devido à COVID-19 implicou igualmente uma
reinvenção de formas de apoio e de interação com a população alvo, de forma a
reduzir o isolamento com meios inovadores.
Paralelamente, é fundamental o reforço do apoio ao associativismo sénior, integrando
nas atividades da Freguesia os novos parceiros em aparecimento e coordenando as
atividades por si desenvolvidas (autonomamente ou no quadro de associações de
residentes com a oferta da Freguesia).
Para além da sua função coordenadora e agregadora das intervenções das diversas
instituições presentes no terreno, a Junta de Freguesia mantém a intenção de retomar,
logo que seja seguro, a sua intervenção direta na realização de atividades recreativas e
culturais vocacionadas para a população sénior, a saber, os Passeios Seniores, Turismo
Sénior, Visitas na cidade, Atividades recreativas sazonais e temáticas, Programa de
Natal e Praia/Campo Sénior, no entanto, o realismo sobre a evolução da pandemia
leva a antever que 2021 ainda não seja um ano de retomada destas atividades, ainda
que se possam explorar formas alternativas de participação. Também o apoio a
disseminação de novos Centros de Convívio, informais ou enquadrados
institucionalmente se afigura ainda inviável e 2021.

Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL)
A Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL), em funcionamento desde 2006,
tem representado um projeto de sucesso na dinamização das atividades vocacionadas
para a população sénior, assistindo-se a um crescimento gradual e sustentado do
número de alunos e de docentes, ao qual o espaço limitado em que tem de operar
nem sempre consegue dar resposta. Assim sendo, importa continuar a aposta no
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projeto, revendo as suas normas enquadradoras para dar resposta à maior e mais
diversa procura e tentando diversificar a oferta formativa, reforçar os espaços
disponíveis para a sua realização e potenciando uma maior articulação com outras
áreas de intervenção da Junta de Freguesia, em particular no domínio da Cultura.

Instalações


Assegurado o desiderato de alargamento do espaço físico para a realização das
aulas e demais atividades da UTIL, importa também potenciar um melhor
aproveitamento dos espaços de que a Junta de Freguesia hoje dispõe, seja
através da expansão para novos espaços na nova sede da Freguesia para
eventos específicos, seja através da realização de atividades no futuro pólo de
Telheiras;



Lograda a autonomização de mais uma sala de aula, terá lugar em 2021 uma
reparação profunda do edificado, que carece de reforço nalguns pontos em
que se registam infiltrações e substituição de caixilharia.

Atividades curriculares


A passagem à lecionação remota por ZOOM assegurou o funcionamento da
UTIL em 2020, mantendo-se essa opção seguramente até final do ano letivo em
curso;



Prossecução do reforço da oferta formativa a outros ramos do saber,
mantendo o enfoque essencial do projeto desenvolvido até aqui assente nas
línguas e literaturas, história e outras ciências sociais, informática, matemática,
atividades físicas e recreativas, artes plásticas, e saúde e nutrição;



Reforço da oferta de conferências e tertúlias, em articulação com a
programação desenvolvida no âmbito do pelouro da Cultura, e procurando
alargar as parcerias com outras entidades (na linha da existente com a
Academia Portuguesa de História) e com associações de residentes que
prosseguem atividades similares, que se possam realizar remotamente;



Retoma logo que viável do apoio à expansão da atividade do coro da UTIL, do
grupo de cavaquinhos e do grupo de expressão dramática e à sua participação
em eventos no espaço da Freguesia e fora dela, procurando igualmente
reforçar as condições em que realizam os seus ensaios;
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Dinamização de visitas culturais e atividades extracurriculares pontuais ao
longo do ano, bem como do apoio à realização de viagem de final de ano,
quando se tornar viável e seguro em função das orientações de saúde pública.



Utilização plena qua ligação em rede a outros projetos nacionais e
internacionais similares nos oferece, graças à adesão à RUTIS – Rede das
Universidades da Terceira Idade;

Centro de Convívio do Paço do Lumiar (CCPL)
O Centro de Convívio do Paço do Lumiar representa mais uma importante modalidade
de intervenção direta da Junta de Freguesia na política para a população sénior,
assentando o seu Projeto Socioeducativo numa abordagem de socialização e interação
assente nas artes plásticas integradas, em prol de um envelhecimento ativo e
saudável. Por força das orientações das autoridades de saúde em função da sua
população de utentes, foi o CCPL encerrado em março de 2020, não tendo ainda sido
determinado um quadro da sua reabertura.
Perante esta incerteza, a Junta procurará, uma vez retomada esta possibilidade de
oferta do serviço, reforçar e diversificar as atividades a desenvolver, potenciando uma
maior interação com outras das suas iniciativas sociais e culturais e continuando a
assentar nos seus eixos tradicionais, na linha do programado anteriormente:







Formação/Educação através da realização de pequenas oficinas de artes em
Trabalhos Manuais, Costura e Gastronomia;
Tertúlias sobre temas da atualidade;
Oficinas do jogo através da dinamização de jogos lúdico-didáticos e jogos
tradicionais portugueses.
Intercâmbio sénior através de tardes de convívio com outras entidades
seniores do Lumiar;
Acesso a bens culturais (cinema, teatro)
Atividades de leitura e escrita.

Saúde
Apesar de não dispor de serviços de reforço de apoio de cuidados de saúde, a
Freguesia do Lumiar deve promover um reforço da sua intervenção neste domínio,
com vista a diagnosticar as carências instaladas na prestação de cuidados de saúde na
área da Freguesia, mobilizar a massa crítica já existente no território (nomeadamente
através da Rede Social da Freguesia) e diligenciar as entidades com competência
própria na matéria para atuarem. São particularmente relevantes neste eixo:
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Manter a colaboração com o Centro de Saúde e com o Hospital Pulido Valente
nas tarefas de identificação de carências na prestação de cuidados de saúde e
de avaliação, planeamento e definição de políticas públicas na área da saúde;



Lançar, no quadro das medidas na área da saúde sexual e reprodutiva, reforço
de apoio na área do planeamento familiar;



Estudar as carências detetadas na Freguesia e analisar a viabilidade, a médio
prazo, de oferta complementar que possa colmatar lacunas, em articulação
com o Centro de Saúde;



Promover a educação para a saúde como elemento da aposta na Educação
para a Cidadania, valorizando as componentes de hábitos de vida saudáveis,
educação sexual e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e
planeamento familiar;



Procurar o estabelecimento de modalidades de cooperação com a Escola
Nacional de Saúde Pública, sedeada na Freguesia, nas tarefas de diagnóstico
das necessidades do território;



Acompanhar o processo de construção de novas instalações para os Centros de
Saúde, reunindo com as entidades competentes e mobilizando a comunidade
para a concretização desta necessidade da Freguesia, a traduzir-se para lá das 2
USF no Lumiar também em novo Centro de Saúde em Telheiras e na Alta, cuja
primeira pedra já foi lançada;



Prosseguir o trabalho realizado na Comissão Social de Freguesia através do seu
Grupo da Toxicodependência, onde desde 2015 se constrói uma proposta
integrada de serviço de apoio a consumidores, que erradique o problema dos
consumos na rua, crie condições de acompanhamento e tratamento e se
enquadre nos demais eixos da estratégia (assentes ainda na prevenção nos
públicos alvos risco, combate à criminalidade pelas forças de segurança e
intervenção urbanística de ocupação do espaço público expectante). O trabalho
tem sido realizado com os parceiros do Grupo Comunitário e está em vias de
articulação também com a opção municipal em preparação há 4 anos com o
SICAD. A discussão pública do Serviço de Apoio Integrado foi lançada em
setembro de 2018 e prosseguirá em 2021, com novas sessões de discussão
pública e atualização de dados para determinação do modelo de gestão do
espaço;

Balneário e lavadouro públicos
Atenta uma diminuição da sua procura recente e as condicionantes introduzidas
durante a pandemia, importa aferir da melhor forma de assegurar a gestão eficaz do
balneário e o lavadouro público da Freguesia do Lumiar, revendo as condições de
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acesso ao mesmo, os respetivos horários de funcionamento e realizando algumas
obras de conservação e melhoramento e adequando a sua escala à procura. Tendo em
conta o contexto de dificuldade social de muitos dos utilizadores destes equipamentos
(seja por via da exclusão social ou pela solidão), importa igualmente procurar traçar o
perfil dos utentes e construir respostas sociais adequadas, assegurando o seu
acompanhamento pelo Gabinete de Serviço Social da Junta de Freguesia ou por outra
instituição integrada na Rede Social.

Lumiar Transporta
Em funcionamento na esfera da Junta de Freguesia desde 2014, o serviço Lumiar
Transporta procura reforçar o acesso de população com fraco acesso a transporte
público na sua ligação ao centro do Lumiar a partir da Alta de Lisboa e da zona do Paço
do Lumiar /Quinta do Olival.
Depois de afinados os circuitos através da passagem pela nova sede da Junta de
Freguesia e outros locais limítrofes mais isolado, pretende-se conduzir realização de
inquérito junto dos utentes, reforçando a divulgação do serviço. Com a entrada em
funcionamento do serviço de Careiras de Bairro da Carris, importará também reajustar
os circuitos por essa razão.
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12. Habitação
A intervenção da Junta de Freguesia em matéria de habitação apresenta um quadro
multifacetado em que se combinam áreas de intervenção direta, áreas de suporte à
governação municipal e áreas de mero acompanhamento da evolução da realidade
habitacional. Trata-se, aliás, do espelho da grande diversidade de fogos e estruturas de
propriedade existentes no território. No entanto, considerando-se a prioridade a dar a
matéria dos direitos sociais, é possível operar a introdução de respostas de apoio à
população na sua relação com o município e/ou com a Gebalis que, sem transferência
de competência decisória permitem ainda assim à Junta de Freguesia desempenhar
um papel mediador e facilitador.


Formalização de algumas modalidades do projeto de Balcão de Apoio
Habitação, tarefa já desempenhada pela Freguesia através do atendimento
social e acompanhamento de casos de maior carência, passando a Junta a
disponibilizar apoio no relacionamento dos cidadãos com a GEBALIS,
nomeadamente no plano da informação sobre acesso a habitação social e a
apoios na área da habitação, auxílio à formulação de candidaturas e de pedidos
de revisão de renda, transmissão de pedidos de intervenção de manutenção
nos edifícios e suas envolventes, entre outras;



Prossecução da realização em articulação com a CML e a Gebalis de
diagnósticos periódicos de identificação de habitações degradadas no
território da Freguesia;



Promoção e apoio à organização de condomínios nos espaços em que se
constitui regime de propriedade horizontal na sequência da aquisição dos fogos
pelos inquilinos, em coordenação com a Gebalis;



Monitorizar e acompanhar os processos de realojamento e o seu
desenvolvimento, em coordenação com os serviços municipais competentes;



Assegurar pequenas obras de manutenção em habitações municipais, nos
termos definidos com a Câmara Municipal;



Colaborar com a execução das políticas municipais de habitação, através da
identificação de carências habitacionais e fogos disponíveis, bem como das
zonas nos bairros municipais carecidas de intervenção urgente. Em especial no
quadro do realojamento do Bairro da Cruz Vermelha a Junta deverá continuar o
processo de acompanhamento e recenseamento, em conjunto com a CML e
Gebalis, promovendo a concertação local da elaboração do projeto de
construção de novos fogos e de acompanhamento social de toda a população
agora, e no futuro acesso que continuará a assegurar a todos. A Câmara
Municipal de Lisboa já aprovou o processo de construção do novo bairro e o
arranque do processo de realojamento, que progredirá para nova fase de
concretização de opções dos residentes.
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Acompanhar a evolução do mercado de arrendamento, em particular no que
se refere ao acesso da população jovem, seja através do Programa Porta 65,
seja no quadro de intervenções municipais sobre a matéria.



A inclusão prioritária no quadro dos programas de habitação acessível previstos
e em desenvolvimento pela Câmara Municipal de Lisboa, do estabelecimento
de fogos com renda acessível na Freguesia, através de arranque imediato de
contacto com o município;



A articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e com as instituições de
ensino superior para, tendo em conta a previsão de criação de vagas para
Residências Universitárias na cidade, desenvolver um processo de negociação
com a primeira de modo a garantir que parte das vagas criadas sejam na
Freguesia do Lumiar;



A identificação junto da Câmara Municipal de Lisboa dos imóveis sitos na
Freguesia em que se justifique o exercício por esta do Direito de Preferência,
sempre que se mostrar do interesse da população do Lumiar e da cidade,
nomeadamente como forma de assegurar o direito à habitação ou garantir a
permanência de sedes de associações ou de serviços ou equipamentos
públicos.
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D. Educação, Cultura
e Desporto
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13. Educação
A Freguesia do Lumiar oferece um quadro de realização de políticas públicas na área
da Educação invejável à escala da cidade, tendo em conta a massa crítica e o potencial
nela identificado. A assunção da prioridade na intervenção educativa terá de assentar,
desde logo, numa maior cooperação e coordenação dos agentes existentes, bem como
num reforço da interação entre os vários pelouros da Junta de Freguesia com a área da
Educação, com particular destaque para a Ação Social e a Cultura. De todos os serviços
e valências da Freguesia, este é dos que mais impactos diretos conhece a partir dos
efeitos da COVID-19 na sua organização e funcionamento.

Conselho de Educação do Lumiar
O Lumiar integra um dos parques escolares (entre estabelecimentos públicos e
privados) mais ricos da cidade de Lisboa. A coordenação do diálogo entre agentes
educativos no nosso território deve ser assumida como tarefa prioritária, através de
um local próprio de concertação de estratégias e de partilha de experiências entre os
principais atoes com responsabilidade e experiência. Assim sendo, a Junta de Freguesia
promoverá a formalização do Conselho de Educação do Lumiar, coordenado no quadro
da Comissão Social de Freguesia, com representantes de todas as escolas (públicas,
privadas e cooperativas), associações de pais, estabelecimentos de ensino superior
sedeados na Freguesia, associações de estudantes e entidades com intervenção no
percurso educativo ou pré-escolar (creches e entidades que asseguram Atividades de
Enriquecimento Curricular) e que já tem atuado por via do relacionamento
coordenado da Junta com as várias entidades.

Recursos Humanos
Importa prosseguir com a formação contínua dos funcionários de modo a dotá-los de
mais competências pessoais e profissionais para o exercício da sua profissão, bem
como continuar a assegurar que as diversas instituições educativas da Junta de
freguesia tenham a quantidade e qualidade de Recursos Humanos adequadas às
necessidades e responsabilidades da sua função. Adicionalmente, antevê-se
necessidade de manter reforço de pessoal nos serviços das CAF e auxiliares para
permitir a salvaguardar de grupos isolados de crianças, acautelar ausências por doença
ou isolamento profilático e as necessidades adicionais de gestão dos espaços.
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Instalações
No quadro das suas competências próprias, importa garantir que as instalações e
equipamentos das escolas do 1º ciclo e dos jardins de Infância mantenham as
condições de segurança e funcionalidade, através de intervenções preventivas e
corretivas e da realização da limpeza anual das escolas. Paralelamente, há que
monitorizar e promover a intervenção de outras entidades na realização das suas
competências no território, em matéria educativa:


Articular com a Câmara Municipal de Lisboa, para que execute intervenções em
Escolas Básicas do 1º ciclo e Jardins de Infância, antevendo-se a conclusão da
obra de reabilitação da Escola Básica de Telheiras em 2021;



Articular com o Ministério da Educação e Ciência e com a CML no quadro das
suas novas competências, para que execute intervenções nas Escolas da sua
competência, que apresentam elevado grau de degradação, destacando-se a
especial urgência da Escola EB 2,3 D. José, no Agrupamento de Escolas do Alto
do Lumiar, em particular garantindo condições para a prática desportiva,
auditório, novo refeitório e laboratórios para ciências naturais, na sequência
aliás da visita realizada por responsáveis governativos no ano de 2016 e 2017.

Segurança


Dotar os estabelecimentos escolares dos meios de prevenção e de combate de
primeira linha a eventuais sinistros, operacionalizando o trabalho em curso
relativo aos meios de alarme e combate a incêndios existentes e dotando os
mesmos de sinalização, plantas de emergência e planos de evacuação, com
novos meios em instalação em articulação com CML



Formação de professores, assistentes operacionais e os alunos sobre o seu
próprio plano de evacuação e o modo de atuação em caso de sinistro.



Promover a realização de simulacros em conjunto com as diversas entidades
que intervêm na ocorrência do sinistro, nomeadamente bombeiros, proteção
civil, agentes da autoridade e centros de saúde.

Apoio operacional
O apoio à realização das missões das escolas do Lumiar, em particular das escolas
públicas, representará uma opção prioritária da atuação da Junta de Freguesia. Nesse
sentido, será fundamental assegurar, em permanência:
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Apoio às Escolas Básicas e Jardins de Infância para a gestão dos tempos livres
não letivos das crianças, com atividades extraescolares e com apoio à garantia
da existência de atividades de enriquecimento curricular;
Disponibilização do autocarro da Junta para atividades fora da escola, caso se
realizem de novo em 2021;
Acompanhamento da Gestão dos Agrupamentos de escola apoiando-os nos
seus projetos pedagógicos;
Colaboração com as escolas na divulgação dos projetos educativos;
Articulação com a Câmara Municipal e com os serviços do Ministério da
Educação para a resolução das matérias que não se enquadram na
competência da Junta, mas em que é possível a constituição de parcerias e de
respostas concertadas;
Apoio as Associações de Pais das escolas da Freguesia na realização das suas
atividades;
Apoio à dinamização das tecnologias de informação e conhecimento nas
escolas;
Realização de ações nas escolas em dias de relevo para a comunidade
educativa, como o Dia Internacional da Criança ou o período natalício.
Programa “Lumiar Arranja”: Criação de uma equipa de intervenção rápida no
que respeita a pequenos arranjos e a pequenas manutenções nas escolas e
jardins de Infância da Freguesia. Pretendemos com este projeto conseguir dar
uma resposta na hora ou com a maior brevidade possível aos apelos e pedidos
das escolas em matéria de pequenos arranjos.

Apoio social
A articulação entre o apoio social e a intervenção no quadro educativo será igualmente
prioritária, procurando a ativação de apoios sociais escolares reforçados no contexto
de famílias em dificuldade, o mapeamento de proximidade das necessidades, no
quadro do Conselho de Educação e da Rede Social da Freguesia, e a conceção de
programas na área do acesso a materiais educativos, em cooperação com o município,
nomeadamente no que concerne a manuais escolares. O papel da psicóloga escolar
enquadrada na atividade dos CAF tem-se revelado essencial nesta tarefa, sendo agora
objeto de extensão à EB1 de Telheiras.
A dinamização de Bolsas de Mérito e de Apoio Social, que tem tido lugar no quadro do
apoio direto às escolas, será igualmente reenquadrada num reforço da articulação das
respostas no plano social e educativo.
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Programa “Alimentação Saudável”
Conclusão do desenho do projeto piloto em parceria com a Agrobio, com o objetivo de
introduzir nas escolas alimentos biológicos e mais saudáveis na alimentação do dia a
dia das crianças das Escolas Básicas e Jardins de Infância da Freguesia do Lumiar. Este
projeto visa também reeducar as crianças em matéria de alimentação não só nas
refeições que fazem nas escolas mas também nas refeições de casa criando formações
para Professores, educadores e Encarregados de Educação

Educação para a cidadania
Na linha da valorização do papel da escola na formação de cidadãos e cidadãs, com
projeção imediata na qualidade da vida cívica da comunidade e como estratégia de
integração, a Junta de Freguesia assegurar a coordenação reforçada de intervenções
no domínio da Educação para a Cidadania, apoiando as escolas na sua missão e
desempenhando um papel dinamizador de atividades, organizando as pontes para as
múltiplas entidades associativas que realizam trabalho no terreno e que pretendem
alargar o seu apoio ao Lumiar. Afiguram-se particularmente pertinentes:














Desenvolvimento e alargamento do programa global e integrado de Educação
para a Cidadania com enfoque na Prevenção Rodoviária e na Educação
Ambiental, iniciado no ano passado e que pretendemos que se torne um marco
da zona norte da cidade de Lisboa.
Valorização prioritária da Educação para a Igualdade e Não-Discriminação, com
ações vocacionadas para o combate à discriminação de género, homofóbica e
transfóbica, racial, com base na idade e na deficiência;
Integração de eixos formativos relevantes de outras áreas de intervenção na
Educação para a Cidadania: educação ambiental, proteção civil, segurança
rodoviária, educação para a saúde;
Assegurar contacto direto dos alunos com os órgãos da Freguesia e com o
funcionamento das instituições do poder local, assegurando-o também no
plano municipal em coordenação com a CML e a AML;
Organização de visitas de estudo a Assembleia da República e outros órgãos de
soberania e apoiar a participação das escolas no programa Parlamento dos
Jovens
Promoção da discussão de temáticas relativas à integração europeia, através de
protocolos com instituições de ensino superior com programa Erasmus ativo;
Reforça o conhecimento da Constituição da República e da proteção dos
Direitos Fundamentais que esta garante;
Valorização da memória histórica e coletiva, através da evocação de dias
simbolicamente relevantes para a formação cívica: Dia da Memória do
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Holocausto, 25 de Abril, 1.º de Maio, Dia Mundial do Ambiente, Dia
Internacional contra a Homofobia e Transfobia, Dia contra a Discriminação
Racial, Dia dos Direitos Humanos, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
Dia Internacional da Mulher, 5 de Outubro, 1 de Dezembro, entre outros.

Programas de intervenção
Fruto da evolução a situação pandémica não se antevê como provável a realização dos
programas existentes e em curso de anos anteriores, nomeadamente:




Programas “À Descoberta do Lumiar” e “Lumiar Botânico”
Projeto “Teatro como instrumento educativo”
Projeto “Marchas Infantis”

As atividades dos projetos “Praia / Campo” [Junta-te ao Verão] e “ATL de Verão” terão
a sua realização condicionada às orientações das autoridades de saúde.

Projeto “Jornadas Internacionais do Pensamento Emocional – Olhares diversos em
educação”
Em parceria com o Agrupamento Escolas do Alto do Lumiar, com o ISCTE e com a DGE
aferir-se-á da possibilidade de organizar de novo o congresso virado para a Educação e
para o Pensamento Emocional aberto a todos os professores e agentes educativos do
País, onde participaram diversas personalidades nacionais e estrangeiras com
diferentes visões da educação.
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14. Componente de apoio à Família
A realização de missões de apoio à família, reforçando a ocupação dos jovens para lá
do período escolar, é essencial à conciliação da vida profissional e familiar e pode
representar um eixo acrescido de formação das crianças que a frequentam. Assim
sendo, a Junta de Freguesia encarará o seu papel nesta componente de forma
articulada com a sua intervenção no domínio da Educação, reforçando e diversificando
as modalidades de apoio atualmente existentes, com base nos seguintes eixos de
intervenção:

Organização da oferta da Junta de Freguesia









Definição de horários que reforcem a utilidade do serviço prestado, em linha
com as necessidades sentidas pela população;
Introdução de maior flexibilidade no mecanismo de inscrição de crianças, de
forma a acorrer a necessidades sazonais de ocupação dos jovens;
Reforço do apoio por monitores nas salas através de parcerias com entidades
com experiência na matéria;
Coordenação das respostas com os Agrupamentos Escolares e no quadro do
Conselho da Educação;
Reforço das ações de formação para os trabalhadores nos domínios relevantes
para o exercício de funções de apoio;
Reforço da cooperação com entidades da Freguesia para atividades de
ocupação de tempos livres, com enfoque para o encontro de gerações com a
população idosa;
Manutenção das parcerias com Escola Psicossocial de Lisboa para a realização
de estágios.

Desenvolvimento de atividades





Prossecução da organização da ação Junta-te ao Verão, em Julho, com
componente de ida à praia e de visita a locais de interesse ambiental e
educativo, bem como identificação de condições para oferta de regimes de
colónias de férias e de outras atividades em período de férias, reforçando os
turnos e o modelo de acesso;
Promoção, enquadrada na estratégia de formação cívica, a locais de interesse
cultural e ambiental;
Desenvolvimento de atividades de ocupação das crianças a partir de uma
componente de expressão artística, com enfoque nos eixos tradicionais do
trabalho realizado até aqui, em particular a interculturalidade e
intergeracionalidade.
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Dinamização da participação das crianças nas Marchas Infantis enquadradas
nas Festas da Freguesia.

Componentes de Apoio à Família (Escolas Básicas da Quinta dos Frades, de São
Vicente de Telheiras e de Telheiras)
As CAF pretendem crescer, tornando-a num espaço mais diversificado, ativo e
moderno, com uma vertente lúdica e pedagógica. Os planos de atividades pretendem
proporcionar às crianças e jovens um ambiente propício ao relacionamento
interpessoal saudável que permita novas aprendizagens através de desafios
motivantes. Tendo em vista a promoção do conhecimento, da comunicação, da
capacidade de iniciativa, da consciência crítica, da criatividade e da autonomia, iremos
realizar diversas atividades ao longo do ano, tais como, ateliês de expressão plástica,
onde se pretende construir brinquedos antigos, ateliês de teatro, leitura e
memorização de lenga lengas, cantigas e lendas de antigamente, sessões de cozinha.
No que respeita a férias, as CAF pretendem prosseguir com a estratégia integrada de
as tornar mais diversificadas e mais ativas. Adicionalmente, seguirá igualmente o
caminho de promoção de mais intensa relação entre crianças de outras CAF e do
Centro de Artes e Formação da JFL. Acrescem ainda o reforço da oferta desportiva, as
atividades de realização de trabalhos de casa, bem como o assinalar de datas
comemorativas de relevo na área da alimentação, Natal, 25 de abril, Dia da Escola, Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência, entre outros.
Queremos também continuar ao longo do ano, o projeto que temos desenvolvido com
os Encarregados de Educação. Trazer os Pais à escola para fazerem atividades com as
crianças é fundamental para desenvolver a confiança e o respeito dos pais e alunos
com as CAF.

Protocolos com entidades gestoras
Assumido por protocolo de delegação de competências a responsabilidade pelo
acompanhamento de todos os CAF e AAAF da Freguesia, a Juta manterá a opção de
renovar os contratos com as entidades executoras em funções até ao momento.
Adaptação COVID-19
Conforme foi referido, manter-se-á a necessidade de medidas de gestão adicionais em
2021, quer no plano da higienização de espaços, controlo de acessos e limitação de
contactos, quer no que respeita ao reforço de meios humanos para acorrer às
necessidades adicionais de cada CAF.
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15. Centro de Artes e Formação
O papel do Centro de Artes e Formação é determinante na execução de uma
importante parcela da política pública de apoio a jovens em contexto social de maior
risco, devendo, no entanto, ser objeto de uma muito mais intensa articulação com
entidades vizinhas, com intervenção nas mesmas comunidades. O recurso a meios à
distância terá lugar para minimizar contactos sociais e para manter a atividade com o
menor impacto possível da COVID-19. A utilização dos espaços estará sujeita às
medidas de prevenção desenhadas para este perfil de serviço.

Plano de intervenção direta da Junta de Freguesia
O projeto desenvolvido pela Junta de Freguesia deverá continuar a assegurar a
intervenção junto de crianças e jovens entre os 8 e os 18 anos, no âmbito da
prevenção da toxicodependência, tendo por base três eixos principais:
1) Fomentar a criação de projetos de vida junto dos jovens e famílias,
desenvolvendo estratégias que visem melhorar o desempenho escolar.
Procurando assegurar os objetivos de prevenir e diminuir o absentismo, o
abandono e o insucesso escolar e, especificamente, de promover a transição de
ano dos jovens abrangidos pela escolaridade obrigatória integrados na
atividade e promover o envolvimento das famílias das crianças e jovens
abrangidos pela escolaridade obrigatória integrados na atividade, este eixo
assenta na dinamização das seguintes atividades:
Acompanhamento Escolar
No âmbito da atividade "acompanhamento e apoio escolar" os técnicos do
projeto irão estabelecer contactos regulares com os professores (1º/2º/3º
ciclos), dos quais surgem planos de atuação conjuntos visando a resolução das
problemáticas associadas aos jovens do projeto. O conjunto de estratégias
definidas (visitas domiciliárias, contactos telefónicos, atendimentos, etc.) visam
reforçar relações de proximidade entre a equipa do projeto e as famílias dos
jovens que frequentam o CAF. Pretende-se que os encarregados de educação
se envolvam de forma mais efetiva na construção dos projetos de vida dos seus
filhos.
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Apoio Escolar
A sala de apoio escolar visa apoiar a criança e o jovem na realização dos
trabalhos de casa, preparação para testes de avaliação e organização de
cadernos escolares. A atividade será desenvolvida com o apoio de voluntários.
2) Implementar projetos que visem o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais e comportamentos saudáveis. Com vista a promover o
desenvolvimento de competências pessoais e sociais e a possibilitar a aquisição
de competências pessoais e sociais ao nível da comunicação interpessoal, a
aquisição de conhecimentos que permitam o desenvolvimento de rotinas
diárias saudáveis e a aquisição de competências que possibilitem o exercício de
uma cidadania mais consciente e responsável, este eixo foca-se na realização
de diversos projetos regulares de aquisição de competências (Banzé, 100
dúvidas, Gabinete de Produção) e de atividades pontuais.
3) Promover uma gestão adequada dos tempos livres, através da implementação
de atividades - no âmbito das expressões artísticas – de interesse dos jovens.
Visando promover uma gestão adequada dos tempos livres, através de um
conjunto de atividades, no âmbito das expressões artísticas, de interesse dos
jovens, de forma a diminuir a desocupação entre crianças e jovens e a
aprofundar e valorizar conhecimentos e expressões culturais através de
experiências positivas em espaços multiculturais, o terceiro eixo assenta na
realização de atividades regulares de expressão dramática e musical, dança
africana e hip hop e animação de sala, bem como em iniciativas pontuais
(espetáculos e workshops).
Campo de Férias
A atividade pretende ser o culminar do trabalho desenvolvido na escola e no CAF
durante o ano letivo, procurando envolver as crianças e jovens que o projeto identifica
como aquelas, que mais necessitam de ser acompanhados, tendo em conta as
problemáticas associadas. A sua realização estará dependente das condições de saúde
pública conhecidas no período do verão.
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Coordenação de respostas
Face à significativa e diversificada presença de várias entidades no terreno, importa
definir, em articulação com a Rede Social de Lisboa, com as instituições da
Administração Central e com os parceiros locais, uma estratégia integrada de
intervenção, que abarque os domínios relevantes da ação social, urbanismos e espaço
público, resposta educativa e formativa e prevenção e tratamento das dependências.

Sensibilização
No quadro da intervenção junto das escolas do território, é igualmente fundamental
assegurar a difusão de campanhas de sensibilização e prevenção das dependências,
integradas na formação para a cidadania e para a saúde, e articuladas com as ações
desenvolvidas por associações e entidades que asseguram a difusão de informação.

Adaptação COVID-19
Conforme foi referido, manter-se-á a necessidade de medidas de gestão adicionais em
2021, quer no plano da higienização de espaços, controlo de acessos e limitação de
contactos, quer no que respeita ao reforço de meios humanos para acorrer às
necessidades adicionais do Centro de Artes e Formação.
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16. Cultura e património
A aposta na oferta cultural representa um dos eixos em que a Junta de Freguesia
procurará continuar a intervir de forma mais sustentada e articulada com a riqueza de
produção cultural instalada no Lumiar, criando condições para que os vários bairros da
Freguesia dialoguem entre si e construam experiências conjuntas de intervenção. Em
momento de maior dificuldade financeira é relevante reforçar a importância das
políticas culturais e assegurar que não são sacrificadas ou menorizadas no quadro das
opções orçamentais relacionadas com políticas públicas. A construção de uma
comunidade multicultural, aberta e inclusiva tem de assentar na valorização, em
primeira linha, das práticas culturais.
No quadro da reorganização administrativa da cidade, a passagem do Auditório da
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro para a esfera da Freguesia abre novas
oportunidades relevantes para a gestão e dinamização de espaços culturais, estando
igualmente em ponderação a possibilidade de dinamização de espaços culturais para
exposições e eventos através da transferência de património municipal para a
instalação da sede da Junta e que pode também, em parte, ser alocado a tarefas
culturais, dotando a Junta de Freguesia de meios adicionais à realização da sua missão.
O novo Polo da Junta em Telheiras vem complementar este papel, reforçando os
meios para o próprio Auditório encaixar as muitas solicitações a que está sujeito.
Os eixos desta política cultural devem abranger:


A prossecução da política de diversificação da oferta cultural de forma
universal, através da dinamização de novos espaços expositivos e salas de
espetáculos e da descentralização da atividade cultural a todos os bairros da
Freguesia;



A instituição de uma rede de cultura permanente, que traduza a coordenação
da programação e oferta cultural já realizada, constituída pelas estruturas
culturais que trabalham na e para a freguesia e que reúna regularmente com o
objetivo de partilhar ideias e criar parcerias.



A prossecução da criação de condições para a livre criação artística, na
Freguesia, com divulgação dos artistas locais e das suas produções nos meios
de comunicação ao dispor da Junta de Freguesia, e com disponibilização de
espaços para o efeito;



A prossecução do apoio através de contratos-programa do apoio logístico, na
cedência de espaços e transporte e do apoio financeiro anual e pontual às
coletividades, associações culturais e grupos culturais existentes no território,
no quadro do Regulamento de Apoios da Freguesia do Lumiar;



A criação de parcerias de programação com Freguesias limítrofes.
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COVID-19
A atividade do pelouro estará condiciona pela necessidade de respeitar as orientações
das autoridades de saúde e/ou restrições decretadas em sede de distanciamento
social, privilegiando-se meios alternativos de programação (transmissão online,
gravação e posterior difusão, eventos ao ar livre com lotação limitada, entre outros), e
a à adoção de regras de gestão dos espaços e atividades em conformidade.

Programação cultural
Em primeira linha, importa assegurar que a oferta cultural da Freguesia do Lumiar é
adequadamente coordenada e divulgada, permitindo comunicar aos residentes tudo o
que decorre no território e assegurar a sustentabilidade da oferta cultural de
proximidade através da dinamização e fidelização de públicos. Uma estratégia com
este alcance focará, necessariamente:














Organização de uma Agenda Cultural da Freguesia, disponível online e em
suporte físico e de fácil consulta pelos residentes;
Prossecução da publicitação para fora da Freguesia da respetiva oferta cultural,
através de mais intensos contactos com a Agenda Cultural do Município
Coordenação da programação cultural da Junta de Freguesia e de todas as
entidades do território e com a CML e EGEAC, evitando sobreposições e
potenciando um aproveitamento mais racional dos recursos.
Apoio às iniciativas das coletividades e entidades sedeadas na Freguesia,
valorizando a interculturalidade e o papel integrador da atividade cultural;
Parcerias com freguesias limítrofes para programação coordenada;
Descentralização da prática cultural, dinamizando novos espaços e
aproveitando espaços públicos e verdes da Freguesia (Quintas das Conchas e
Lilases, Quinta de Nossa Senhora da Paz, Parque Monteiro-Mor, Praça Central
de Telheiras e Jardim dos Ulmeiros);
Cooperação alargada com os Museus Nacionais do Teatro e do Traje, com o
Instituto do Cinema e do Audiovisual e com a Academia Portuguesa de História
na definição da programação;
Reforço da diversidade da programação da Junta de Freguesia, com vista a
colmatar lacunas de programação e a abranger todos os territórios, em
particular os bairros de intervenção prioritária;
Prossecução de parcerias com entidades externas, como as Embaixadas do
Paraguai, da Índia, da Irlanda, dos Estados Unidos da América, da Ucrânia, de
Cabo Verde e outras interessadas, captando para o território oportunidades de
partilha de espetáculos dinamizados pelas representações diplomáticas
acreditadas entre nós.
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Neste contexto, importa desde já identificar as áreas de necessário reforço da oferta
cultural, dando enfâse à introdução de novas práticas e de novos agentes no terreno:





















Valorização da arte urbana, com definição de estratégia para intervenção no
espaço público e assegurando a criação de espaços próprios para o efeito
através da parceria com a GAU;
Reforço da oferta e diversificação de espaços para realização de atividades
expositivas, reforçando cooperação com espaços museológicos existentes e
espaços associativos subaproveitados neste domínio, aproveitando a Galeria
Liminare e o espaço do Lagar da Quinta de São Vicente;
Alargamento à escala da Freguesia de ciclos temáticos de cinema, em
cooperação com as coletividades e com parceiros externos e lançando parceria
com o ICA para exibição de filmes portugueses nas antigas instalações da Tobis;
Aposta, em articulação com as escolas, da divulgação de novos autores
portugueses, no domínio do romance e da poesia, através de sessões
dinamizadas no território do Lumiar;
Valorização da promoção a leitura através do Clube de Leitura, prevendo-se a
sua reativação em 2021;
Apoio a iniciativas desenvolvidas na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro e na
Biblioteca Maria Keil, integrando-as na estratégia comunitária de valorização
cultural;
Concretizar nova sala de leitura para adultos na Biblioteca Maria Keil;
Valorização do teatro escolar e amador na programação local, nomeadamente
através do Festival Felizmente há Lumiar;
Apoio a jovens criadores e à presença de novos agentes culturais na Freguesia,
auxiliando-os na identificação de espaços e parceiros para o desenvolvimento
da sua atividade;
Reforço da oferta musical em áreas de menor investimento no passado, através
da promoção do jazz e de recitais de música clássica, de forma descentralizada,
aproveitando a oferta articulada pelo município no Acordo de Fundadores da
Orquestra Metropolitana de Lisboa;
Alargamento a outros eventos ao longo do ano das experiências de cooperação
entre os grupos corais existentes na Freguesia;
Apoio à Marcha Popular do Lumiar, com vista a assegurar o regresso à sua
presença no concurso, caso o mesmo se realize em 2021;
Valorização acrescida das atividades desenvolvidas pelas coletividades e
comunidades locais, através do apoio a festivais locais (v.g. Telheiras e Alto do
Lumiar), comemorações de eventos relevantes das comunidades (v.g. a
Comunidade Hindu) e colaboração em projetos culturais vocacionados para a
intervenção comunitária.
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Manutenção e criação de oferta cultural adicional nas instalações da Freguesia
nos domínios da dança, artes plásticas e teatro.

Publicações
Prosseguindo com a prática de edição das atas das Jornadas Histórico-Culturais,
importa editar um volume comemorativo do seu 15.º aniversário, integrando todas as
comunicações realizados. No quadro do apoio a novos autores no domínio da
investigação, o lançamento do Prémio Júlio de Castilho e a abertura para apoio a
trabalhos científicos sobre a Freguesia do Lumiar poderão ser novos focos de atividade
editorial desenvolvida ou apoiada pela Freguesia. Nesta linha, a coleção Estudos do
Lumiar é o local mais adequado para esta política editorial.

Conferências e debates
Numa freguesia com uma ampla massa crítica de residentes com elevadas
qualificações e um crescente interesse na realização de atividades junto da sua
comunidade, a realização de um conjunto diversificado de conferências, em
articulação com o trabalho de muitas das associações de residentes, deve ser
empreendida pela Junta de Freguesia de forma concertada e reforçada. A discussão de
temas da atualidade, a promoção de debates e tertúlias e a criação de condições para
realização de cursos de formação de pequena duração revestem-se igualmente de
importância capital, em particular no quadro do espaço do Auditório da Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro. Nesse sentido, pretende-se a institucionalização, em
parceria com publicações periódicas, de espaços de debate permanentes naquele
local, com probabilidade de recurso a formato remoto e digital em 2021.

Património histórico e cultural
No que respeita ao património histórico e cultural da Freguesia, é essencial a
realização do levantamento sistemático do edificado (beneficiando do investimento e
do trabalho já realizado por outras entidades) com vista à definição de um plano de
recuperação, preservação e valorização do mesmo.
As Jornadas Histórico-Culturais do Lumiar representam uma forma determinante de
assegurar a mobilização de investigadores e interessados para esta tarefa, em modelo
alternativo, com meios telemáticos em 2021, devendo assegurar-se a edição conjunta
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dos trabalhos produzidos nas anteriores edições e a sua divulgação online, sob o
formato de e-book.
Afigura-se igualmente relevante a preparação de uma nova edição da monografia
dedicada à História da Freguesia, bem como a definição de uma política editorial
vocacionada para o apoio a trabalhos sobre a realidade histórica local.
O relançamento do Prémio Júlio Castilho, em articulação com a CML, representa uma
nova forma de incentivo a essa abordagem de valorização da cultura e história locais.
Em 2020, importará igualmente continuar a implementar o resultado do balanço das
necessidades do território no que respeita à identificação do seu património e locais
de interesse histórico e cultural, para caminhar no sentido da criação de roteiros de
visita e potenciação de visitas turísticas ao Lumiar.
Neste domínio, e espelhando uma intervenção territorial a coordenar com o eixo do
planeamento, importa definir um quadro de reabilitação de zonas históricas da
Freguesia (Rua do Lumiar, Paço do Lumiar, núcleo histórico de Telheiras), que assegure
a promoção da recuperação de edificado emblemático da Freguesia.

Programas temáticos e efemérides
Para além da oferta regular de atividade culturais ao longo do ano, importa igualmente
programar momentos marcantes da vida da Freguesia ou do País, bem como um
conjunto de efemérides de relevo, através da articulação de atividades culturais,
recreativas e desportivas. Sem prejuízo de outros momentos de programação
coordenada com comunidades locais, o enfoque da programação cultural será
particularmente valorizado nas seguintes ocasiões, com as limitações decorrentes da
situação pandémica de cada momento:
 Comemoração do aniversário da Freguesia;
 Comemorações do Aniversário do 25 de abril
 Festas da cidade e da Freguesia, no mês de Junho;
 Festival de Teatro
 Programas de Carnaval, São Martinho e Natal (com enfoque para o Concerto de
grupos corais)
No quadro do objetivo de assinalar as principais efemérides de relevo no plano cultural
e formativo, em grande medida articuladas com os programas de educação para a
cidadania e de valorização da memória história, destacar-se-ão os seguintes:
 Dia da Memória do Holocausto (27/1)
 Dia Internacional da Mulher (8/3)
 Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (15/3)
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Dia Internacional contra a Discriminação Racial (21/3)
Dia do estudante (24/3)
Dia mundial do Teatro (27/3)
Dia da Liberdade (25/4)
Dia do Trabalhador (1/5)
Dia da Europa (9/5)
Dia Internacional Contra Homofobia e Transfobia (17/5)
Dia Mundial da Criança (1/6)
Dia Mundial do Ambiente (5/6)
Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas (10/6)
Dia Internacional da Juventude (12/8)
Dia Mundial da Música (1/10)
Dia das Pessoas Idosas (1/10)
Proclamação da República (5/10)
Dia pela Erradicação da Violência Contra as Mulheres (25/11)
Restauração da Independência (1/12)
Dia Mundial da SIDA (1/12)
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/10)
Dia dos Direitos Humanos (10/12)

Investigação
Simultaneamente, será potenciada a política de valorização da investigação local
associada à memória histórica, prevendo-se a abertura das tarefas do Centro de
Documentação de recolha de depoimentos e documentos dos residentes da Freguesia.
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17. DESPORTO
O desporto e a atividade física representam eixos estruturantes para uma construção
sustentada da vida em comunidade e para a realização de várias políticas públicas, em
particular a visão que identifica na promoção do desporto um veículo de integração
social. Assim, é nosso entendimento que a prática desportiva deve ser assumida pelas
coletividades da freguesia, com o apoio logístico e financeiro da junta, cultivando uma
cultura de proximidade entre os praticantes e as instituições. Nesse âmbito,
preconizamos o desenvolvimento das escolas de desporto para uma nova etapa
designada por centros de treino, mantendo os pilares fundamentais da iniciação,
formação e manutenção da prática desportiva. Paralelamente, importa coordenar o
calendário de provas desportivas e reforçar a sua divulgação pelo território. Desde
2015, as Freguesias são ainda chamadas a responder ao desafio do regresso dos jogos
das cidades para as camadas mais jovens da população, através das Olísipiadas.

COVID-19
A atividade do pelouro estará condiciona pela necessidade de respeitar as orientações
das autoridades de saúde e/ou restrições decretadas em sede de distanciamento
social, privilegiando-se a redução de lotações e a adoção de regras de gestão dos
espaços e atividades em conformidade.

Instalações desportivas


Manutenção e gestão dos espaços e equipamentos desportivos sob gestão da
Junta de Freguesia do Lumiar, a saber:
o Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar, no quadro
de protocolo com a instituição;
o Campo de Basquetebol da Rua André Gouveia
o Mini-campos de jogos transferidos na reforma Administrativa, com
destaque para o processo de recuperação dos que se encontram em
mais acelerado estado de degradação;



Exploração de todo o potencial do polidesportivo do Alto da Faia, em
articulação com o município, recuperando-o e reforçando as suas valências
para futuro;



Formalização da definição do modelo de gestão do Pavilhão Municipal da
Musgueira, transferido para a esfera da Freguesia no quadro da Reforma
Administrativa e ponderação de intervenção que o dote de bancadas para
espetadores;
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Importará desenvolver esforços reforçados junto da CML para a construção de
novos espaços e equipamentos, reconhecendo que a oferta atual é insuficiente
perante a pressão da procura existente. É fundamental assegurar o
planeamento e identificação de prioridades, devendo sublinhar-se o relevo de
vários investimentos pendentes:
o Campos desportivos junto do Eixo N/S, junto da zona requalificada;
o Campo de rugby no Alto do Lumiar;
o Alargamento de campos do Complexo Desportivo do Alto do Lumiar;



Importa igualmente procurar assegurar condições de acesso a equipamentos
desportivos existentes na Freguesia através de parcerias com as entidades em
que se integram, através de protocolos de utilização contínua ou de modelos
de utilização pontual, sendo particularmente relevante encetar um diálogo
nesse sentido com as escolas existentes na Freguesia dotadas desses
equipamentos. No quadro de contrapartidas por cedências de terreno pelo
município, devem as Freguesias ser chamadas a assumir essa gestão e
realização de contrapartidas;

Centros de Treino/Escolas de Desporto
As Escolas de Desporto da freguesia continuarão a ser uma aposta da Junta de
Freguesia do Lumiar e o veículo prioritário dos três principais pilares da estratégia de
desenvolvimento desportivo que preconizamos para a freguesia: a Iniciação, a
Formação e a Manutenção desportiva.
A reconfiguração das Escolas de Desporto e o seu agrupamento em Centros de Treino
permitiu dar um passo à frente, intensificando a oferta quer no número de praticantes,
quer no número de modalidades abrangidas. Desta forma assegura-se a prática
desportiva regular, em locais próprias, em parceria com as coletividades e abertura à
população, nas várias modalidades existentes e em todas as vertentes determinantes
para o sucesso do projeto desportivo local. Assim, deverá prosseguir o processo de
identificação de Centros de Treino, enquadrando as várias escolas de desporto, e
aproveitando os recursos públicos e as parcerias a criar com as instituições locais,
trabalhando a partir da realidade existentes.
Paralelamente, manter-se-á ainda o apoio às seguintes modalidades não enquadradas
nos Centros de Treino, através das diversas coletividades da freguesia:






Capoeira;
Corfebol;
Karaté;
Malha;
Pesca Desportiva;
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Formação Desportiva
No âmbito da formação, entendemos ser pertinente efetivar e dirigir formações para
atletas, técnicos e dirigentes desportivos, promovendo cursos e seminários para o
efeito, envolvendo de forma integrada as diversas coletividades. Acreditamos que a
troca de experiências e a coordenação do trabalho que é feito nas diferentes
coletividades potencia ganhos de eficiência na gestão e promoção do desporto na
freguesia do Lumiar.

Atividades desportivas
Sem descurar novas oportunidades e propostas das coletividades e dos cidadãos do
Lumiar que possam surgir no decorrer de 2021, avaliaremos em função das
orientações e regras em vigor em cada momento, da possibilidade de realização dos
seguintes eventos desportivos, ainda que possam ser sujeitos a uma calendarização
articulada com outras atividades da Junta de Freguesia e da cidade, bem como a
melhoramentos no modelo organizativo:























Atividades Desportivas inseridas nas Comemorações do Aniversário da
Freguesia;
Atividades Desportivas inseridas nas fases locais das Olisípiadas;
Torneio de Andebol da Junta de Freguesia do Lumiar;
Torneio de Basquetebol da Junta de Freguesia do Lumiar;
Torneio de Futebol 11 da Junta de Freguesia do Lumiar;
Torneio de Futsal da Junta de Freguesia do Lumiar;
Torneio de Karaté da Junta de Freguesia do Lumiar;
Torneio de Golfe da Junta de Freguesia do Lumiar / 1ª Experiencia em Golfe;
Torneio de Ténis – Lumiar Kids Open;
Torneio de Ténis de Mesa da Junta de Freguesia do Lumiar;
Torneio de Xadrez da Junta de Freguesia do Lumiar;
Torneios de Malha;
Atletismo – Corrida Luzia Dias;
Passeio de Cicloturismo;
Capoeira – Exibição;
Gala de Boxe – Combates;
Atividades Gímnicas – Exibição;
Judo – Exibição;
Jiu-jitsu – Exibição;
Rugby – Exibição;
Corfebol – Exibição;
Concurso de Pesca Desportiva.
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E. Intervenção no
território
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18. Espaço público
A área do espaço público é, sem dúvida, aquela em que mais se têm sentido os efeitos
da reforma administrativa da cidade, com a passagem da responsabilidade da limpeza
urbana para as Freguesias. No mandato anterior, o ano de 2014 foi marcado pela
necessidade de assegurar a concretização deste desiderato, através da transferência
de recursos humanos, equipamentos e infraestruturas para a esfera da Freguesia e da
definição de um modelo de gestão de proximidade dos serviços de limpeza, assenta na
monitorização de qualidade e eficiência, o ano de 2015 foi marcado pela avaliação dos
serviços e pela preparação de investimento e renovação, tendo já 2016 representado
uma consolidação assente em investimento na melhoria da qualidade dos serviços e na
certificação de qualidade das atividades. Cumpre reforçar a cobertura, eficiência e
celeridade das respostas e proceder a uma segunda geração de investimentos.
Limpeza e higiene urbana


Assegurar a conclusão do processo de transferência de competências nesta
área, em articulação com o município, com vista à transição de infraestruturas
para a esfera da Freguesia, com vista ao reforço da qualidade do serviço
prestado (com destaque para postos em Telheiras e na Alta do Lumiar);



Prossecução de investimentos na aquisição de equipamentos para o
desempenho das novas competências transferidas do município (em particular
no que respeita às viaturas e equipamentos de apoio);



Prossecução e avaliação do novo mapeamento e execução da rede de
equipamentos de limpeza no espaço da freguesia (papeleiras e dispensadores
de sacos para dejetos caninos), bem como daqueles que são competência do
município (ecopontos e contentores);



Acompanhamento das tarefas municipais relativas à recolha de resíduos sólidos
urbanos, bem como fiscalização da colocação de entulhos e deposição de
resíduos em desconformidade com as normas aplicáveis, agilizando meios de
reporte pelos cidadãos e comunicação rápida aos serviços municipais,
contratualizando com o município a nova realidade;



Prossecução da valorização de índices de avaliação de qualidade já alcançados,
de forma participada e com coordenação com as associações de residentes e
prossecução da definição de política de qualidade e avanço para a certificação
de qualidade;



Reforço da ativação de brigadas de resposta rápida para a limpeza e higiene
urbana e para as situações de intempérie e levantamento e resolução de
problemas no quadro dos sistemas de escoamento de águas residuais e
pluviais, alertando o município para as áreas que carecem de intervenção
prioritária.
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Neste quadro, desenha-se um Plano Integrado, com 12 medidas principais:
1. Renovação da certificação de qualidade da Higiene Urbana para
acompanhar a revisão da norma ISO aplicável, reorganizando cantões no
território e diminuindo tempo de resposta e melhorando identificação de
zonas críticas;
2. Reforço do circuito autónomo para recolha de papeleiras, através de
carrinha elétrica só para esse serviço, com vista a evitar acumulação de
pendências,
3. Execução das missões delegadas e protocoladas com o município que tem
assegurado;
4. Reforço de bases de trabalho com novo posto provisório até edificação do
novo posto central em Telheiras e posto avançado no Alto do Lumiar;
5. Modificação de soluções de parqueamento de viaturas e alargamento de
espaços para o pessoal no imediato;
6. Reforço de meio mecânicos (nova varredora, mais aspiradores, novo
motocão)
7. Reforço de pessoal, através de mobilidade e de processo de recrutamento
8. Colocação de papeleiras de maior dimensão em pontos críticos, já
solicitadas CML
9. Solicitação à CML da continuação do enterramento de contentores da
recolha do lixo em ecopontos
10. Colocação de rede de dispensadores de sacos para dejetos caninos
11. Reposição em funcionamento das casas do lixo na Alta de Lisboa em
coordenação com a CML;
12. Promoção de campanhas de sensibilização a lançar com o GCAL (já em
preparação com ARAL e SGAL) e com Parceria Local de Telheiras, associadas
a envolvimento voluntário de monitorização do Programa Lumiar é Lindo.
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Manutenção e reparação do espaço público


Execução de trabalhos de conservação e manutenção, de modo a não haver
degradação da qualidade de vida, designadamente ao nível do equipamento
urbano enquadrado;



Disponibilizar uma nova área de acesso ao cidadão no sítio de internet da
freguesia, onde qualquer cidadão possa reportar problemas com a sinalização,
iluminação pública, sarjetas e sumidouros, mobiliário urbano danificado,
pavimentos pedonais, passadeiras, estacionamento e outros;



Prosseguir com a revisão as fórmulas de prestação de serviços no espaço
público de forma a assegurar ganhos de eficiência e escala e soluções
contratuais que garantam celeridade na resposta, qualidade no serviço e
racionalização de custos;



Proceder à manutenção da pintura de passadeiras de peões, estudando de
forma a associada a possibilidade de introdução de soluções redutoras de
velocidade e de melhoria das acessibilidades em determinados locais da
freguesia, programando as intervenções com a CML em execução do plano de
acessibilidades e de protocolo de delegação de competências;



Prossecução da discussão pública e alteração aos planos de execução da Zona
30 de Telheiras, com vista à sua execução de forma faseada mas concertada
com objetivos de acessibilidades e espaços públicos e verdes reformulados;



Prosseguir com a valorização de mecanismos de alerta e comunicação rápida
ao município em matéria de manutenção da iluminação pública;



Análise de mecanismos de reforço da eficiência energética da rede de
iluminação pública, em articulação com o município;



Assegurar, em coordenação com o município, a remoção de grafitis e
intervenções similares realizados ilicitamente e o encaminhamento dos autores
para a estratégia de valorização da arte urbana a desenvolver no plano cultural.

Intervenções no espaço público


Manter a aposta na construção de novas ciclovias em estreita colaboração com
a Câmara Municipal de Lisboa, com identificação de pontos de ligação das rotas
já existentes (ligação à Quinta das Conchas e Parque Oeste, ligação ao Campo
Grande via Av. Padre Cruz);



Estudar formas de combater o congestionamento de estacionamento junto dos
principais eixos da freguesia e locais de acesso ao metropolitano, envolvendo
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os cidadãos através da realização de consultas públicas, de forma a projetar
soluções para reforço da oferta de estacionamento e recorrendo a estudos
realizados pela EMEL;


Prosseguir com a introdução de outras Zonas de Circulação 30, principalmente
junto das creches, Jardins-de-infância e escolas ou, alternativamente, a
realização de operações de acupunctura urbana junto dos estabelecimentos
escolares de forma a aliviar a circulação e congestionamento nos momentos de
pico (chegada e partida da escola);



Apostar na ocupação, ainda que temporária, de zonas de intervenção
prioritária, em particular no âmbito do Plano de Urbanização da Alta de Lisboa,
dinamizando territórios que permitam desenhar estratégias comunitárias
geradoras de segurança de pessoas e de fruição do espaço público;



Acompanhar a execução pelo município da requalificação urbana no centro do
Lumiar, com incidência na envolvente do Eixo Norte/Sul e da Junta de
Freguesia e na Rua do Lumiar, no quadro do fecho do programa “Uma Praça
em cada Bairro” e da sua expansão faseada à envolvente;



Assegurar a manutenção e construção de calçadas da responsabilidade da
Junta de Freguesia, e a instalação, manutenção e reparação de corrimãos,
pilaretes e guardas metálicos de modo a aumentar a segurança dos peões e a
qualidade do espaço público;



Desenvolver o Plano de Acessibilidades para a Freguesia do Lumiar, em
articulação com os serviços da Câmara Municipal;



Prosseguir com o levantamento das intervenções urgentes do pavimento das
principais artérias da Freguesia de forma a pressionar o município a proceder à
intervenção nas mesmas, executando, sempre que viável, por delegação de
competências, as intervenções previstas no plano de repavimentação, num
calendário mais satisfatório para as populações, acompanhando a iniciativa
PAVIMENTAR LISBOA 2015-2020;



Assegurar a intervenção nas tarefas de manutenção das passadeiras para
peões, sinalização horizontal e sinalização vertical, em função das
competências para o efeito;



Colocação da iluminação natalícia, procurando desenvolver para o Lumiar
parcerias com o município e a União das Associações de Comércio e Serviços, à
semelhança de outros pontos da cidade, para que possa por estes ser
assegurada parte da cobertura dos eixos principais do Lumiar e Telheiras.
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19. Espaços verdes
O ano de 2014 marcou uma grande inovação na gestão dos espaços verdes, através da
passagem da competência para as Juntas de Freguesia das tarefas até aqui
desempenhadas pelo município, por força da reforma administrativa da cidade.
No caso do Lumiar, esta reforma implicou uma alteração considerável da área que
passa a estar afetos à gestão da Freguesia, excluindo-se apenas os espaços verdes
considerados estruturantes para a cidade, como são a Quinta das Conchas e a Quinta
dos Lilases, a Quinta de Nossa Senhora da Paz, o Eixo Central da Alta de Lisboa, a
Avenida Padre Cruz e a Calçada de Carriche.
Consequentemente, finda a identificação de todas as áreas sob responsabilidade da
JFL e acertado o mapa de intervenções com a CML no que concerne às zonas
expectantes de competência municipal, e tendo ficado concluídos os procedimentos
concursais que permitem a afetação integrada de todos os espaços verdes do território
a uma lógica de gestão que permita economias de escala e uma abordagem de
proximidade e celeridade nas respostas, é tempo de passar à avaliação e certificação
da qualidade da manutenção com recurso a novo reforço de pessoal do mapa da JFL.
Acreditamos também que através dessa maior proximidade a Junta de Freguesia
estará em condições de proporcionar um incremento de qualidade dos espaços
verdes, oferecendo melhores condições para uma permanente ocupação dos mesmos
para o recreio e lazer dos cidadãos.
Assim sendo, destaca-se a necessidade de:


Continuar a assegurar, no quadro do processo de extinção definitiva da EPUL,
que os espaços verdes anteriormente sob a sua responsabilidade são
enquadrados num modelo de gestão que sirva os interesses da população e
permita a sua integração na rede de espaços verdes da Freguesia. Para o efeito,
importa também mobilizar os residentes disponíveis para articular com a
Freguesia a manutenção de espaços integrados em espaços semipúblicos e
eliminar todas as zonas de incerteza provocadas ao longo dos anos quanto à
titularidade;



Prosseguir com o reforço da qualidade dos jardins e espaços verdes da
Freguesia, através da melhoria da qualidade da manutenção e da identificação
de equipamentos adicionais para reforço da sua utilização pela população, a
saber:
o Parques infantis, cuja rede será objeto de intervenção global e
melhoramento integrado;
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o Equipamentos de ginástica de manutenção, continuando a alargar a sua
oferta;
o Equipamentos próprios para animais de companhia, concluindo o
processo em curso no Alto da Faia, coordenando com a CML os espaços
na Quinta das Conchas e criando respostas adicionais no Alto do Lumiar,
Quinta do Lambert e outros pontos sem cobertura;
o Criação de pontos wi-fi de acesso livre à internet nos espaços verdes
mais relevantes da Freguesia;
o Articulação da rede de ciclovias com os espaços verdes cuja utilização se
pretende potenciar, articulando a sua expansão com o município.


Continuar a recuperação e automatização dos sistemas de rega dos jardins, de
forma a introduzir poupança e uso racional dos recursos hídricos, em
coordenação com serviços da EPAL e com a CML;



Coordenar com a Câmara Municipal de Lisboa a efetiva manutenção das
Quintas das Conchas, dos Lilases e de Nossa Senhora da Paz, de modo a
preservar a sua elevada qualidade.



Introduzir mecanismos de avaliação e controlo de qualidade da gestão dos
espaços verdes pelos cidadãos, envolvendo-os diretamente na aferição de
prioridades e também na participação no desenho de estratégias de fruição dos
espaços verdes, em coordenação com a estratégia de comunicação da
Freguesia;



Continuar a assegurar a promoção, através de um plano integrado de execução
faseada, a plantação de árvores nas caldeiras que se encontrem vazias no
território da Freguesia;



Assegurar a manutenção permanente do arborizado existente, nomeadamente
através da retirada atempada dos cepos das árvores abatidas e da realização
periódica da poda, aferindo com rigor com a CML a área de intervenção de
cada plano autárquico e apoiando as iniciativas reguladoras da matéria;



Definir um plano de monitorização da saúde da malha arborizada, e realizar as
tarefas de abate e profilaxia relativas à praga do escaravelho das palmeiras;



Dinamizar a expansão das hortas urbanas existentes no território da Freguesia,
reforçando as estruturas complementares de apoio aos seus utilizadores,
promovendo a troca de experiências de gestão entre os vários intervenientes e
atraindo-as para meio escolar;
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Continuar a acompanhar a evolução das Urbanizações do Alto do Lumiar, da
Quinta de Alvalade, do Sporting Clube de Portugal e da EPUL em Telheiras, de
modo a assegurar a criação de novos espaços verdes de qualidade nos termos
do planeamento realizado;



Integrar as ONGs na área do Ambiente no processo de avaliação da gestão dos
espaços verdes, em particular as que se encontra sedeadas ou desenvolvem
atividade no território do Lumiar.
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20. Ambiente
A valorização da salvaguarda do ambiente reveste-se de fundamental centralidade na
definição de políticas públicas locais. Após a transferência de competências para as
juntas de Freguesia da cidade de Lisboa, muitas das quais com impacto direto e
imediato na gestão da estrutura ecológica do território e com potencial para reforçar a
dimensão de sensibilização ambiental, em particular junto da população jovem do
Lumiar.
Educação e sensibilização




Reforço das componentes de educação ambiental, através do enfoque criado
para a Educação para a cidadania e em cooperação com a comunidade escolar
no seu todo (enquadrada no Conselho de Educação);
Realização de campanhas de divulgação e sensibilização junto da população
quanto à gestão da recolha de resíduos sólidos urbanos e a necessidade de
pedagogia vocacionada para a recolha seletiva;
Lançamento de programa integrado de reciclagem em articulação com escolas,
associações de residentes e associações de defesa do ambiente de âmbito local
e nacional;

Serviços da Freguesia





Continuação da realização de auditoria ambiental às instalações (novas e
antigas) e equipamentos geridos pela Junta de Freguesia do Lumiar, com
particular enfoque na eficiência energética e na racionalização de consumos;
Preparação de plano de eficiência energética, assente no diagnóstico realizado
na sequência da auditoria aos serviços;
Introdução de gestão racionalizada dos recursos internos (v.g. com recurso à
impressão frente e verso);
Assegurar, no quadro da transferência de competências relativas aos espaços
verdes, a introdução de mecanismos de eficiência na gestão de recursos
hídricos e de reaproveitamento dos resíduos biológicos;

Intervenção no espaço público



Acompanhar a aplicação da Lei do Ruído e manter atualizada a Carta de Ruído,
em particular no quadro das novas competências da Junta de Freguesia em
matéria de licenciamento de ocupação do espaço público;
Colaborar com o município na expansão das estruturas verdes (jardins e hortas
urbanas, com especial enfoque para o Jardim da Urbanização da Quinta de
Alvalade, para o espaço vencedor de projeto do OP 2016 em Telheiras e na
envolvente do Pavilhão do Alto da Faia) e na articulação da sua fruição pela
população através da ligação em ciclovia dos principais espaços.

69

21. Bem-estar animal
No quadro da política de bem-estar animal, o papel das Freguesias, atenta a sua
proximidade com os cidadãos, pode marcar a diferença substancial em vários
domínios, coordenado respostas com outras entidades. Assim, a Junta de Freguesia
promoverá:
a) O desenvolvimento de programa de apoio à esterilização e vacinação em
cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa, através da Casa dos Animais de
Lisboa;
b) A concretização das parcerias em preparação com associações do setor, com
vista à prestação de apoio veterinário e suprimento de outras necessidades a
agregados com maiores dificuldades económicas;
c) A avaliação em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa através da Casa dos
Animais e/ou em parceria com associações que se dediquem ao bem-estar animal
da criação de um centro de acolhimento temporário de animais de companhia;
d) A prossecução da melhoria de condições no espaço público destinadas a
animais de companhia, através do alargamento da rede de parques caninos;
e) A articulação como Município da instalação de pombal contracetivo no
território da Freguesia, caso se conclua pela sua adequação e viabilidade técnica.
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F. Economia e
Inovação
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21. Economia e Inovação
Com a nova escala e recursos que adquirem na sequência da reforma administrativa,
as Juntas de Freguesia da cidade de Lisboa passam a dispor de condições adicionais
para a implementação de políticas públicas com impacto na economia local. A
transferência da gestão dos mercados e feiras para o âmbito de atuação da Junta de
Freguesia, bem como as novas competências em matéria de licenciamentos,
transformam a Junta de Freguesia num ator incontornável para comércio e serviços,
papel inovador que exige o traçar de uma estratégia integrada. Assim sendo, propõese:


Acompanhamento da conceção de estratégias de Balcão Único por parte da
Agência para a Modernização Administrativa e preparação da sua adequação à
escala e competências da Junta de Freguesia do Lumiar em matéria de
licenciamentos de atividades, em articulação com a CML;



Conceção e início de implementação de um Programa de Incentivo ao Comércio
Local, a partir das experiências em curso em Telheiras, que promova e dinamize o
consumo local através da dinamização de campanhas de divulgação, apoio aos
processos de renegociação de rendas localizadas em equipamentos municipais ou
de empresas municipais e criação de incentivos através de uma revisão de taxas
pela Junta de Freguesia.



Dinamização da relação entre os comerciantes que integram o tecido empresarial
local, com vista a dinamizar a criação de uma ou mais Associações de Comerciantes
do Lumiar



Elaboração, em articulação com a CML, de um Programa de Apoio e Estímulo ao à
Iniciativa Económica Jovem, incluindo a identificação dos espaços e entidades para
a implementação de Start-ups, espaços de co-work e/ou incubadoras de empresas,
designadamente onde já existe capacidade instalada no território;



Desenho de estratégia de valorização dos espaços históricos do Lumiar, em
articulação com o pelouro da Cultura, beneficiando da redescoberta de atenção
para a Freguesia, com vista a promover o reforço da sua presença nos circuitos
turísticos e à identificabilidade dos locais mais emblemáticos.



Organizar o espaço e regulamentar o Mercado Exterior de Telheiras, dotado de
informalidade normativa, mas que cumpre associar à valorização do território, ao
novo espaço da Junta no Lagar da Quinta de São Vicente e ao papel da Associação
de Residentes na sua promoção e acompanhamento.
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22. Mercado do Lumiar
A passagem do Mercado do Lumiar para a esfera da Freguesia representa uma
oportunidade única para proceder à sua revitalização e recuperação, evitando o
declínio em que entrou em anos recentes, fruto da pressão envolvente de outras
superfícies comerciais, e a uma ausência de investimento de relevo.
Assim cumprirá continuar a executar a estratégia definida em vários tempos para a sua
recuperação e revitalização, através da sua reabertura com novos horários após obra
de requalificação e da integração a componente de agricultura biológica como
elemento distintivo do Mercado, no primeiro trimestre. Para além dos atuais
comerciantes que optaram por permanecer, o mercado requalificado irá integrar zona
grossista de produtos biológicos e novo espaço de padaria/cafetaria/refeições prépreparadas.
Complementarmente será assegurada ligação à antiga sede da UTIL, atual sede da
Agrobio, e ponto focal de eventos de promoção e dinamização da agricultura biológica,
apontando-se igualmente para uma valorização do espaço público envolvente
(possível graças à relocalização e algumas atividades do posto de limpeza).
Complementarmente, a valorização da componente biológica acarretará igualmente
ações de sensibilização e promoção de hábitos de vida e alimentares sustentáveis, em
articulação com as escolas do território.
Antevê-se ainda o melhoramento do edificado, concluindo intervenção artística no
exterior, adaptando bancas de peixe a necessidades de gestão, melhorando a zona de
refrigeração e valorizando o contacto com estacionamento.

