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Data: 20 de Janeiro de 2011 
Local: K’Cidade (Rua Luís Piçarra)  
 
 
1 – Informações dos parceiros 
 
Casa da Europa - cursos de Inglês (precisa de professores voluntários) 
 
Cooperativa Activamente - rastreios de psicologia, terapia da fala e motricidade. 
 
K’Cidade - Formação “Descobrir e Agir” (desempregados) e “Empreender em 50h” 
 
AVAAL vai realizar um ateliê sobre hortas portáteis. 
 
ARAL tem uma boa quantidade de biberons para distribuir. 
 
“Rede de Emissores Portugueses” vai realizar cursos de electrónica, transistores. 
 
CPCJ tem novas instalações e precisa de doações de equipamentos diversos. 
 
APEAL vai promover um curso de formação de voluntários. 
 
2 – Ponto de situação dos grupos de trabalho 
 
Escolaridade: Reuniu na semana anterior e debateu as actividades a realizar, 
designadamente “O Meu Bairro é a Minha Cara”, a “Semana da Europa” e a Formação 
Parental. Informou ainda que o Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar está a 
organizar um cortejo de Carnaval, que percorrerá algumas zonas do território. 
 
Comunicação: Grupo se tem ocupado da manutenção do “Site” e que está em 
preparação uma Newsletter sobre o GCAL. Informou também que vai ser publicado no 
Site o Plano de Actividades do GCAL. 
 
Empregabilidade: Coordenação do Grupo continua em negociação e que está a ser 
elaborado o Plano de Actividades. Estão a ser preparadas acções de formação em 
“Oficinas de Projecto” e “Economia Solidária”. 
 
Segurança: Está em desenvolvimento o projecto de policiamento comunitário 
(projecto piloto) e vão realizar-se momentos de reflexão, para os quais foi apelada a 
participação de todos, Terão lugar a 7 e 8 de Fevereiro e que serão fundamentais para 
a identificação dos problemas do território e das estratégias de resposta. A propósito 
da importância das questões da segurança, Ana Barata fez referência aos incidentes 
graves ocorridos no território na passagem de ano. Sublinhou-se a importância de 
estratégias eficazes de combate à insegurança. 
 
Coordenação: A Coordenação informou que já foi recebido o convite formal do 
Núcleo Executivo Norte da Rede Social de Lisboa para participação do GCAL na 
elaboração de um “roteiro de boas práticas” para o território. O convite vai ter resposta 
formal em breve. 
 
Por fim, Cristina Mascarenhas e Cristina Laranjo abordaram o problema do 
funcionamento da Comissão Social de Freguesia e do papel do CGAL na mesma. 
Debateu-se e reflectiu-se sobre o problema e constatou-se que a estratégia mais 
correcta seria a inscrição das Instituições na Rede Social para, assim, terem acesso à 
Comissão Social de Freguesia e tentarem influenciar positivamente o funcionamento 
da mesma. 


