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Acta do GCAL – Fórum  

 

Data: 24 Maio de 2012 

Início Previsto: 18h Início: 18h 10 

Termo: 20h 30m 

Local: CLIP – Recursos e Desenvolvimento (Rua Luís Piçarra) 

 
Entidades Presentes 
 

1 – APEAL 

2 – ARAL 

3 – CASA DA EUROPA 

4 – CML/Rede Social 

5 – CML – Policia Municipal 

6 – C. S. LUMIAR 

7 – C. S. DA MUSGUEIRA 

8 – ENTRE NÓS 

9 – ISU 

10 – K´CIDADE 

11 – MEDIATECA 

12 – AMBCV 

13 – G.D.Tunelense 

14 – Filomena Pinto 

15 – Verónica Neves 

16- Biblioteca Maria Keill 

Ordem de Trabalhos 
 

1 – Informações dos parceiros 

 - Projecto das Marchas e Festa Comunitária estão a “andar”. Os pedidos de 

autorizações estão em curso e o cartaz já está feito. 

Houve alterações: o desfile vai sair simultaneamente da escola 34 e 77, havendo depois 

o encontro dos 2 desfiles junto ao Parque desportivo. 

 -Apresentação do livro do João Menezes – “Gestão das Organizações sem fins 

lucrativos”-  no dia 30 às 18 h no CLIP 

 - Dia de África vai decorrer no Espaço Mundo a partir das 13h no dia 26 de 

Maio 
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 - Ação do banco Alimentar dia 26, no Supermercado Europa, com um grupo de 

Jovens do Projeto Altarix. 

 - Decorreu ontem na Escola D. José I a feira de oportunidades e hoje replicou-se 

na Escola Maria da Luz de Deus Ramos (nas Galinheiras) 

 - Para a próxima semana é o arraial do C.S. da Musgueira – dia 1 de Junho, a 

partir das 17h. 

 - Também na próxima semana devem começar a ser afixados os Out-doors da 

campanha “ O meu bairro é a minha cara” 

 - BIP – ZIP´s – O projecto do C.S. da Musgueira não foi contemplado – vão 

apresentar reclamação (até dia 28 de Maio?) 

 - Foram aprovados: 

 o projecto da Casa da Europa+Espaço MundoDiversidade 

Cultural/Multiculturalidade 

 Projecto Altarix Empreendedorismo Jovem 

 Projecto do GD Tunelense + GDReguengoCircuito de Manutenção no Parque 

Oeste 

 C3 em Movimento 

1.1 Informações sobre alterações ao PUAL 

- Falou-se da fraca adesão à reunião na CML, onde só estiveram a Coordenação 

do GCAL, a AMBCV, a ARAL, o CSM e o K`cidade 

Foram dadas algumas informações do que aconteceu na reunião acentuando-se o facto 

de não haver por parte da Câmara qualquer compromisso, quer em relação a datas quer 

à conclusão de qualquer obra na Alta. 

De qualquer forma, seja pelo que foi falado na reunião ou por outro tipo de pressão a 

limpeza do lago do Parque Oeste foi iniciado ontem (23 de Maio). 

Estão também a colocar aparelhos fixos de Ginástica no cimo do Parque Oeste (no local 

onde o ano passado se realizou a Festa Comunitária). 

 

Resumos dos Grupos de Trabalho; 

 

Grupo da Escolaridade: 

 As reuniões estão suspensas até junho. Pois não há alteração das atividades e o 

grupo assim o decidiu. 

Grupo da Segurança: 

 Continua o processo de avaliação comunitário; 

 Foi uma mais-valia na conclusão do processo da casa e poço que está dentro da 

escola D. José I, pois chegaram a acordo com os proprietários; 

 Policia Municipal tem levado alguns jovens da escola para visitar as instalações, 

o que se tem demonstrado muito positivo. De enaltecer o facto de o 

Agrupamento estar reticente no inicio e agora já dá apoio ao projeto. 
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Grupo da Comunicação: 

 Não há reuniões pois o Grupo não acha necessário, e questiona se deverá 

continuar... 

 Mantém-se a escala para colocação das noticias. 

Grupo da Empregabilidade: 

 O projecto Alta pelo Emprego não foi aprovado no BIP-ZIP. 

 Estiveram presentes na Feira de Oportunidades. 

 Criação do “passaporte para o emprego”.  

 

 

Festa Comunitária: 

 

 UITN enviou os impressos para preencher para pedido das licenças. 

 Questionou-se a obrigatoriedade de fazer um seguro para o evento, e quem o 

pagaria. Ficou decidido em Fórum que todas as Instituições vão custear esse 

seguro. 

 

Sessão Pública: 

 Entidades presentes questionaram se haverá ou não sessão pública, pois ainda 

não foi dado ao fórum nenhum feedback sobre o que se vai passar. 

 Zé informou que o Grupo de Coordenação ainda não fechou o painel e assim 

que o fizer, informará sobre tudo. 

 

 

Marcação do próximo Fórum:  Dia 21 de Junho no CSMusgueira às 9,45h. 

 

 


