
 
 
 

Data: 17.01.2013 
Local: Clip – Rua Luis Piçarra, 12A – Alta de Lisboa 
Horário: 18:00 às 20:00h 
Assunto: Registo de reunião  
 
Ordem de trabalhos: 
1-     Apresentação da nova equipa dirigente da UITN/CML 
2-     Resultado/Informações sobre a reunião plenária da CML 
3-     Discussão do Plano de Ação do GCAL 

Outros assuntos: 
1-    Reflexão sobre a representação do GCAL no Fórum da Rede Social 
2-    Informações sobre a problemática da carência alimentar 
3 -  Escala de Manutenção do Site do GCAL (pedido da Mónica Azevedo) 
4-    Quem anima o próximo Fórum? 

 
 
 

Ordem de trabalhos Propostas Resultantes Posicionamento do Fórum Observaçoes 

    

Apresentação da nova 
equipa dirigente da 
UITN/CML 

Diretor da Unidade de Intervenção Territorial Norte 
– Rui Martins (Arqtº.) 
Chefe da Divisão de Equipamentos – Sandra 
Somsen (Arqtª. Paisagista) 
Chefe de Divisão Lumiar/Charneca – Sara Godinho 
(Arqtª.) 

  

Resultado/Informações 
sobre a reunião plenária da 
CML 
 
Ana Barata animou o fórum 
porque a Irene da APEAL 
que se tinha voluntariado 
estava numa reunião do 
conselho escolar. 

Na reunião descentralizada ocorreram duas  
intervenções da Alta de Lisboa - ARAL e APEAL.  
A Irene da APEAL colocou questões sobre: 

 os pequenos almoços na escola tendo o 
vereador respondido que os mesmos foram 
aprovados. 

 obras na Escola 91, vidros partidos nos WC e 
Escola 34, questões de prevenção e 
manutenção.  

Por causa do funcionamento do ATL, foi 
pedido à UITN que logo que soubesse 
quando se inicia a obra para o Grupo 
Comunitario ser informado. 

UITN 
Sobre a Escola 91, Rui Martins disse que estão a trabalhar com a 
SGAL. O projeto de arquitetura é da CML e as especialidades a 
SGAL ficou de contratar. Em maio será entregue à SGAL o 
projeto para avançar com o valor da obra e em maio poderão 
adjudicá-la para iniciar quando as aulas terminarem.  

 O José da ARAL colocou questões mais 
urbanísticas, nomeadamente: 

 ligação do Parque Oeste ao metro da 
Ameixoeira 

 ciclovias 

 ligações cicláveis 

 iluminação no parque oeste por causa dos 
quiosque  

 higiene urbana 

 estações de metro previstas no PUAL sobre as 
quais tinha-se pedido para a CML ser 
interlocutor e pressionar o metro. Na última 
reunião da CML o projeto do PUAL refere o 
metro à superfície.  

 Poli Desportivo – dilatação do piso devido a 

 UITN  
Quanto à questão das estações de metro, tem-se feito diligências 
mas não depende de nós (CML).  
Quanto ao Eixo Central a abertura da Santos e Castro mantém-
se para o 1º. Semestre  
Sobre a periodicidade da reunião descentralizada informou-se 
que é anual e reporta-se aos assuntos das freguesias. Todavia, 
as reuniões públicas são mensais e as pessoas podem-se 
inscrever para falar sobre as questões do território.  
Sara Godinho referiu que há questões que não são de fácil 
resolução, ex. obras incompletas, degradação do espaço público. 



 
 
 

variações de temperatura. O José da ARAL 
pediu uma cobertura nos dois campos de jogos 
ao ar livre. O Vereador disse que está a ser 
estudada a construção de um pavilhão. 

  Outras preocupações do Grupo 
Comunitário idenficadas por Ana Barata: 
Foram aprovadas para o território em 
Tribunal de Contas a criação de 3 
creches. Pretende-se que estas creches 
respondam à população carenciada, 
embora a segurança social não está 
disponível para celebrar acordo e não 
assuma essa responsabilidade. Que 
alternativas existem, quem as vai gerir, 
como é que os parceiros podem 
responder a esta situação. 
Os pais não podem mandar o almoço 
para a escola e tem que pagar o almoço 
da escola para a criança almoçar. Sobre 
este assunto vamos falar com a Irene da 
APEAL para ver em termos de 
agrupamento o que pode ser feito. 

UITN - Sara Godinho responde via e-mail a esta questão (anexar 
com ordem de trabalhos do fórum de 21.02.2013). 
 

  Toxicodependência é outro assunto que 
nos preocupa.  
Ex: tipo de ocupação da Malha 34, 
buracos de caixas de esgoto abertas… 

UITN - Sobre os buracos de esgotos abertos,  foi referido pela 
Sandra Somsen que a DMPO tem uma empreitada para os 
tampos dos esgotos.  
Quanto à possibilidade do Malha 34 poder ser usada 
provisoriamente, por exemplo, com um parque de skate, foi 
referido que aquele terreno é particular e que se prevê montar um 
parque de skate junto ao viadutos. Face ao exposto, o grupo de 
trabalho irá pensar noutra solução provisória para aquele local. 

Discussão sobre o Plano de 
Ação do GCAL 

As causas agregadoras do Grupo Comunitário vão 
ser decididas hoje.  
O grupo de trabalho para o fórum comunitário 
também vai ser decidido hoje.  
 

Fome é um assunto transversal.  
Grupo para o Fórum Comunitário:  

 Filomena Pinto do Ler em Alta 

 Joana Pinto da PAR - 
inovacao.social@par.org.pt – 
T. 937443171 

Quem quiser outas propostas deverá remetê-las. 
No próximo fórum dever-se-á pedir mais parceiros para trabalhar 
o Fórum Comunitário. 
Não houve tempo para desenvolver a temática, pelo que, 
deverá transitar para o próximo fórum. 

Reflexão sobre a 
representação do GCAL no 
Fórum da Rede Social 

  Assunto não abordado pelo motivo atrás referido. 

Informações sobre a 
problemática da carência 
alimentar 

  K’Cidade - Mónica Azevedo informou sobre: 

 a hipótese da REFOOD poder ficar na Junta de Freguesia da 
Charneca. Eugénia Silva da SCML ficou de falar com a 
Presidente da Junta de Freguesia da Charneca para 
confirmar a disponibilidade.  

 a possibilidade dos Colégios disponibilizarem o excedente 

mailto:inovacao.social@par.org.pt


 
 
 

alimentar e voluntários para a Refood, Mónica Azevedo 
contactou o Colégio Planalto, Colégio São João de Brito e 
Colégio São Tomás referido que faltava falar com Santa 
Cecília. 

Escala de Manutenção do 
Site do GCAL 

Proposta de Mónica Azevedo  Tema não abordado por falta de tempo. 

Data, local e animadores do 
próximo Fórum do GCAL: 
Coordenação, Parceiros.  

21.02.2013 às 09:45h no Complexo 
Desportivo/CML. 
Animador da Coordenação do GCAL:  Constante do 
CSM 

 Parceiros do GCAL, quem anima o Fórum do dia 21 de 
feveiro às 09:45 no Complexo Desportivo da CML? 

 
Registo do Fórum 
Sandra Menezes 

UITN/CML 

T. 217.510.270 


