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Acta do GCAL – Fórum  

Data: 16 de Dezembro de 2010 

Início Previsto: 10H00 Início: 10H15   Termo Previsto: 13H00 Termo: 13H00 

Local: Associação de Moradores do Bairro das Calvanas  

Participantes: 21 

 

1. Apresentação do Projecto PII – Gebalis/SCML 

A Isabel Saldanha começou por informar que os territórios da intervenção da Alta de Lisboa e 

Ameixoeira tinham apresentado para candidatura à Gebalis 70 projectos, sendo a maior participação. 

 

Apresentou de seguida o projecto PII – Projecto de Intervenção Integrada, que teve início há 2 anos e 

compreende o estudo de 2 lotes, um na Rua Tomás D´el Negro e outro na Rua Krus Abecassis. O 

Projecto está a ser realizado em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas está ainda 

aberto a outros parceiros que queiram colaborar. Os 2 lotes foram “radiografados” em termos de 

problemáticas e, foi feito um cruzamento de dados, para permitir perceber o tipo de intervenções que 

“fazem sentido” e, por outro lado servir de suporte para justificar intervenções futuras. 

Exemplos de problemáticas: Rendas em atraso; Divida Custos de Manutenção: Obras; Imponderáveis: 

Ocupações, incêndios. A análise de pormenor vai permitir delinear intervenções e perceber os parceiros 

que devem ser convidados a intervir. Foi também informado que depois seria disponibilizado ao grupo o 

Powerpoint da apresentação. 

 

A Ana Barreiros da CML informou que este projecto já tinha sido apresentado no departamento de 

Acção Social e a CML mostrou abertura para o envolvimento de algumas equipas. 

 

2. Informação dos Grupos de Trabalho 

Escolaridade 

Houve reunião mensal na semana anterior, na Casa da Europa com presença de muitos elementos do 

grupo. Estão a implementar o plano de actividades, embora ainda não estejam definidas na sua 

totalidade. Realizou-se o Peddy-paper no dia 30 de Novembro, com uma boa adesão tanto na 

participação como na recepção. Participaram elementos do Colégio Planalto, que pretende vir a 

desenvolver actividades de voluntariado no território. A participação foi mais efectiva de manhã, porque 

de tarde houve necessidade de alguns técnicos abandonarem a meio do percurso (por outros 

compromissos). 

 

Grupo da Segurança 

Estiveram a identificar problemáticas do território, para poder definir a zona prioritária para iniciar o 

policiamento de proximidade. Foram divididas em 3 zonas (Bº da Cruz Vermelha, Charneca e Zona 

Central – Per 12/Musg.norte) e em Janeiro serão feitos Focus Grupos com as instituições que trabalham 

mais em cada área para definir onde se inicia a Intervenção. 

 

Grupo da Empregabilidade 

Tiveram reunião ontem e ainda estão a definir a Coordenação e só depois passarão à definição das 

actividades. 

 

Grupo da Comunicação 
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Estão preocupados por haver poucas noticias dos parceiros, o que tem levado a uma diminuição do nº 

de visitas ao site. Referiram também que há Instituições que ainda não completaram as informações 

sobre a sua própria organização. 

 

Grupo da Coordenação 

Foi informado que o grupo da Coordenação vai reunir com as coordenações dos sub-grupos de trabalho, 

durante o mês de Janeiro. Foi falado sobre o trabalho da Helena Carrapato sobre o Marketing Social do 

projecto do GCAL “O meu bairro em família”. Foi abordada a participação do GCAL nos roteiros 

organizados pelo Núcleo Executivo da Rede Social e, informado que irão fazer o convite por escrito. 

Posteriormente iremos responder e, dar conhecimento dessa resposta à Junta de freguesia do Lumiar, 

informando que não queremos substituir a Junta de Freguesia e participamos só como GCAL e não em 

representação da Junta. Foi apresentado o Projecto do GCAL que cuja candidatura foi apresentada à 

Gebalis 

 

3 – Informações dos Parceiros 

 

 Ana Barreiros informou que existe um regulamento que entrou em vigor em 2009 sobre a concessão 

de apoios (palcos, placards, etc.), e que sempre que seja solicitado para algum evento a informemos, 

para agilizar os processos. 

 O Marco Freitas informou que a ARAL e AVAL vão dar inicio a uma campanha do ladrilho, para 

angariar fundos para colocação do chão na sede das mesmas. 

 Pedro Gomes da APEAL informou que vai haver um espaço de Natal para os pais deixarem os filhos 

durante o período de férias escolares de Natal. Informou também que dia 18 às 14.30 é a reunião da 

Associação de Pais. 

 Ana Barata informou que a festa de Natal do C.S. da Musgueira é hoje a partir das 16 h e reformulou 

o convite para quem quiser participar. 

 O António Manique informou que foi ontem (15/12) a Assembleia Geral da Casa da Europa e que as 

actividades do GCAL foram contempladas. Ontem foram também eleitos os 2 elementos que estavam 

em falta no Conselho Directivo da Casa da Europa e que são o Constante Rodrigues e o José Almeida. O 

GRACE é sócio honorário da mesma. 

 

4 – Próxima Reunião 

Ficou marcada a próxima reunião do Fórum para dia 20 de Janeiro às 18h no K´Cidade 

 

 


