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Reunião Fórum GCAL 

20 Outubro 2011, Associação dos Moradores do Bº da Cruz Vermelha, 10:00h  

Ordem de trabalhos  

1. Plano de Actividade 

Qual é o resultado dos planos de act ividades.  

Segurança  está quase pronto entregue 21OUT2011 (6ª feira).  

Escolaridade  –  reuniões às 5ªs feiras (semana antes do fórum), mudou 

coordenação.  Falta  de tempo para se  inteirarem com os conteúdos.  

Coordenação rotativa,  com 2 elementos que se mantêm de uma 

transição para outra. Constante e Sandra mantém -se. Susana Pragana, 

Vasco Guimarães,… Decorrente do ano anterior,  tem vindo a ins ist ir -se 

na inclusão de mais escolas no grupo da escolaridade. Maior presença 

já detectada, com a AEC’s,  através da Susana e Bárbara…como por 

exemplo em projectos:  desfi le de carnaval,  envolvimento com as 

actividades da Casa de Europa…viu -se  isso! Necessár io ainda insist ir  na 

pertinência da integração das escolas no grupo da escolaridade. 

Agendamento 4 ou 5 actividades para o ano inteiro. Reforçar o desfi le 

de carnaval  com maior art iculação entre as esco las,  semana da Europa 

e “meu bairro é  a  minha cara” são os  projectos mais transversais.  O 

projecto “Electrão”  mencionado pela professora Anabela,  será 

adoptado pelo grupo da escolar idade, bem como um Peddy paper 

insti tucional,  que nos últ imos 3 anos tem si do real izado pelo K’Cidade,  

mas será apoiado pelo  grupo da escolar idade. Será mais pequeno,  mais 

simples,  com menos recursos humanos,  foi  feito uma pequena 

comissão com a Neuza, Susana Pragana…  

O Plano de actividades será enviado até ao f im da próxima sema na.  

Comunicação  –  Já entregou 

Empregabil idade  –  i rá fazer uma apresentação sobre o plano na 

próxima reunião do fórum, mas entregá -lo-ão muito antes da próxima 

reunião.  

As datas  das actividades comuns requerem o envio dos planos de 

actividades. Alerta:  não concentrar tudo no mês de Maio.  
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O plano de act ividades do GCAL não deve ser uma soma dos planos de 

actividades dos grupos que integram o GCAL, mas a integração ou 

articulação das várias actividades ou datas,  mas articular datas não é o 

mesmo que ter um plano global do grupo. Por exemplo, o ano 

transacto sofreu um deficit  com a acção de lobby .  Deve ser  feito um 

plano de actividades do GCAL que seja  resultante do que cada 

instituição pode dar em comum. Isso pode ser ultrapassado com um 

modelo que obrigue cada  grupo a art icular-se com os restantes. A 

coordenação, quando recebe os planos,  pode discutir  essa art iculação. 

Ou uma actividade onde todos os  grupos pudessem integrar -se e 

distr ibuir tarefas.  O GCAL pode ter uma agenda clara e def init iva para 

por exemplo,  se for lobby ,  cada grupo vai  desenvolvendo ao longo do 

ano essa acção. No ano passado, com o tema das famíl ias tentou -se 

fazer isso. Cada grupo trabalharia um tema escolhido.  

Por exemplo a al imentação, com um papel importante da AVAAL… Será 

um tema em que cada grupo pode dedicar -se. A própria acção de lobby  

pode ser um chapéu…pode realizar -se um fórum para se levantarem 

problemáticas comuns ao território. Mas o tempo tem sido escasso, e 

muitas vezes os PA são realizados isoladamente. A operacional ização 

do trabalho necessita grupos mais  pequenos e pontos de interesse 

comuns.  

A coordenação apresentará um modelo que será debatido num próximo 

fórum.  

Naturalmente existem questões que são inerentes a todos os grupos, 

mas não temos consciência disso. Os grupos de trabalho têm uma base 

territorial  sempre, mas não se pensa muito sobre o assunto. Os 

problemas estão espelhados na Alta.  O terr itório devia estar terminado 

em 2011, mas não será f inalizado entes de 2035. Esta notícia foi  dada 

em Agosto pela CML. Há 24 anos pela frente de uma c idade 

incompleta,  com um cenário de crise que vai durar uns anos…como 

vamos l idar com isso? Qualquer grupo tem algo a ver com o 

cenário…ter consciência do que se vai  passar,  e do que se pode fazer é  

o princ ipal deste conjunto de ins t ituições locais.  

Os grupos têm-se comportado isoladamente. Há uma dimensão que é 

esquecida –  o  território.  
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As instituições sobrepõem -se ao grupo comunitário,  as instituições são 

autónomas no seu objecto social,  outras têm a mesma autonomia e 

procuram art iculadamente trabalhar em conjunto. Mas os grupos, 

depois de pensarem nos objectivos dos próprios grupos, esquecem -se 

dos outros grupos,  onde é  poss ível fazer  uma articulação. No ano 

transacto foram feitas act ividades entre dois grupos, como a 

escolaridade e segurança. Não há uma hierarquia,  mas devemos 

trabalhar lado e lado, porque todos somos autónomos.  

 

2. Avaliação do ano anterior 

Quem ainda não preencheu os Guiões de avaliação -  Formulários foram 

distr ibuídos para preenchimento no intervalo.  

Alerta para a  importância de todos terem uma opinião.  

Deve ser integrado no guião de avaliação, o Grupo da Segurança.  

Prazo l imite: a próxima 6ª feira 28 de Outubro.  

UTN –  Sandra e Susana –  necessitam integração e solicitam serem 

informadas sobre as  actividades /  reuniões dos 4 grupos.  Devem ser 

integradas em todos para saberem onde podem dar mais contributos.  

Contactos já foram fornecidos à Mónica Azevedo.  

Comunicação do acompanhamento dos elementos de coordenação nos 

grupos:  Verónica –  Escolaridade; Aida –  Segurança;   

Inês –  Empregabi l idade; José –  Comunicação  

 

3. Discussão e votação da proposta apresentada pelo Grupo 

da Comunicação 

Repetição da proposta pela Mónica Azevedo (K’Cidade) .  

Texto feito que pudesse ser  remetido para as  autoridades 

competentes,  à semelhança  do que aconteceu com situações passadas. 

Quando as autor idades responsáveis respondem, deve haver a  

possibi l idade da elaboração de um comentário. Discurso construtivo. 

Denúncia socia l,  com dúvidas,  seria parti lhado na mail ing l ist  e  

aguardava-se solução.  
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Há s ituações que não se l imitam às inst i tuições,  mas requerem um 

apoio de todos.  As soluções em conjunto podem ser mais  eficazes. O 

grupo serve para isso mesmo, parti lhar recursos como soluções.  

Votação:  

  A favor:  13  

  Contra:  0  

  Abstenções:  2  

 

4. Informações dos Grupos de Trabalho 

Comunicação  –  actual ização do s ite.  Informação das instituições deve 

ser actualizada. Pr inc ipalmente na página de rosto. Actualizar todas as  

insti tuições que efectivamente participam n GCAL.  

Novos membros da AVAAL e APEAL.  

Foi solic itado o envio  de notícias,  sendo que o site mantém um nr.  de 

visitas muito elevado.  

Casa da Europa –  dados dos contactos. Email  já está actual izado. A 

l ista da coordenação deve ser actualizada.  

Na caixa de email  recebemos muitas candidaturas espontâne as dos 

cv’’s,  é um problema. Porque somos um grupo comunitário e não 

podemos aceitar estágios,  candidaturas  a emprego ou estágios 

profissionais.  Pode haver um espaço onde as pessoas podem deixar a  

sua candidatura. Fi l ipa Palma (ISU),  mencionou que está cri ada uma 

plataforma de emprego, que será comunicada ao grupo da 

comunicação. Esta plataforma está a ser f inal izada, e será art iculada 

com o grupo da comunicação.  

 

Grupo da segurança  –  policiamento comunitário vai  avançar! Formação 

dos agentes i rá decorrer em Novembro. Haverão reuniões mensais  com 

o objectivo de avaliar  o policiamento comunitár io. Será construído um 

manual  de segurança comunitária,  dir ig ida às inst ituições locais,  

dir igido à população exclus ivamente da Alta de Lisboa. Serão feitos 

fóruns com a população, com workshops  “comunidade mais segura” 

conforme solicitações. Os módulos da formação dos agentes terão um 

enquadramento histór ico de forma a contextual izá -los com as origens 

do espaço. Terão também formação sobre os problemas da Alta.  

 

Grupo da Empregabil idade  –  p lano será enviado 3ª ou 4ª feira.  Com 

apresentação do plano no próximo fórum alargado. Encontram -se 

também numa fase de abordagem de empresas fora do territór io.  
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Grupo da Escolaridade  –  peddy paper,  sofreu uma pequena alteração. 

“O meu bairro é a minha cara”,  juntamente com a AVAAL irá recuperar  

as caldeiras das árvores. Também com uma acção de casting ,  que foi  

adiada por questões logíst icas,  está marcada para 9 -10 de Novembro 

para a população poder encabeçar  uma publ icidade sobre 

comportamentos posit ivos e de promoção da cidadania. Agenciamento 

de pessoas será feito até para outros objectivos. Neste momento será 

direcc ionada para o bairro. Há um casting  a um conjunto de jovens 

para public idade para outras áreas,  também no âmbito da d ança. O 

objectivo será também dar o testemunho de como saiu do bairro social  

e melhorou signif icativamente a qualidade de vida.  

 

Coordenação:  Proposta de avanço com o grupo do desporto. Mais um 

grupo de trabalho mas da área do desporto. Porque há a possibi l idade 

de motivação para o GCAL de integrar ou atrair  mais c lubes,  conseguir 

cativá- los para podem desenvolver projectos comuns no território. O 

desporto necessita a lguns inputs  para melhor,  e esta seria uma forma 

de o fazer.  O problema é não haver ninguém  que o integre. Reunião 

dos grupos exclusivamente nesse grupo do desporto. Trata -se de uma 

estratégia de sedução para os trazer aqui,  que ainda não tentámos. Há 

indisponibil idade do grupo “Águias”,  que se reúne apenas ao sábado À 

tarde.  

O que cabe ao desporto pode ser muito redutor,  pode ir  para a 

motricidade ou activ idade f ís ica,  para não f icarmos reduzidos ao 

futebol .  O desporto ou actividade f ís ica só tem interesse para 

conseguir outros objectivos.  

A comunidade pode ter necessidade de ut i l ização dos eq uipamentos 

desport ivos.  

O equacionamento de outros grupos pode ser pensado.  

 

 

5. Informações dos parceiros  

  Dia aberto da AMBCV amanhã (21OUT2011) nas instalações da 

Associação de Moradores do Bº das Calvanas  
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  C.Social  da Musgueira –  “Apelos XXI”,  área das aces s ibi l idades 

do bairro e AVAAL, há várias inst ituições em parcer ia….  

  Uma equipa da Universidade Nova de Lisboa está a fazer uma 

assessoria sobre o “Apelos XXI”.  As questões do territór io foram 

abordadas,  bem como o movimento associativo. Não estavam 

cientes do problema das acess ibi l idades,  e estavam a pensar em 

unir vários projectos para uma espécie de vários “Apelos XXI” 

para desenvolver algumas iniciativas.Têm um orçamento de 20 

mil  euros. Foram dados alguns contactos das instituições locais  

que serão nat uralmente contactados para darem a opinião sobre 

o território,  representativo das vá rias acess ibi l idades . O modelo 

das pr ioridades das zonas de LX para apoiar e depois com as 

insti tuições do território para construir projectos será 

interessante.  

  ARAL –  À semelhança do Rugby…a ARAL está a lançar uma secção 

de basketball ;  o Project tem muita adesão e vêm aí novidades 

interessantes.  

  C.SAÚDE Lumiar –  foram despedidos vár ios  técnicos,  e t iveram 

que reorganizar os serviços numa semana. Houve uma alteração 

de horários de atendimentos:  dias  úteis até  às 20 h;  Sábado: 10 -

18h; domingo 10-14h, o mesmo se passa com a extensão da 

Charneca, que passou a encerrar às 18h. Há possibi l idade de vir  

a encerrar ao domingo, tal  como algumas  urgências  

hospitalares,  mas ainda não  estão confirmadas.  Há um  um 

estudo em curso da ARS.  

  K’Cidade com Gebalis  e ISU estão a criar uma plataforma de 

trabalho para propor à sociedade civ i l ,  também no sent ido de 

preparar a saída do território. Uma ideia  que gostaria de ver 

discutida no fórum. Um email  será enviado nesse sentido.  

  APEAL  –  a Escola Pintor Almada Negreiros,  conseguiu l ivros de 

apoio ao estudo, que ainda têm em muito bom estado de 

conservação. Os l ivros não são os mesmos uti l izados nas 

escolas,  mas podem servir  de apoio ao estudo.  Aguardamos por 

um email,  porque há colegas das outras zonas,  que podem ter  
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adoptado esses l ivros ou precisam deles.  Houve uma imobil iária:  

Century XXI,  que criou um banco de l ivros.  A inda devem ter 

alguns l ivros disponíveis.  

  Loja Comunitária –  va i  abrir  no  dia 29OUT2011 na sede da ARAL 

e AVAAL, das 16-19h 

  Casa da Europa -   vagas para vis itar à Assembleia da República,  

dia 29 de Outubro, sábado à tarde,  

 

 

6. Marcação da próxima reunião:  

17NOV2011, 09:45H, No complexo desportivo  da Alta de 

Lisboa 

Discussão do plano de actividades global.  Um pensar conjunto. Sugestão de 

pensar num plano de actividades em conjunto através de um fórum, mas já 

não devemos interferir  no plano de act ividades já definido. Pode ser o único 

ponto  na própria reunião .  Deve haver uma concil iação entre os planos dos 

grupos de trabalho… que não são concorrentes,  mas confluentes,  é uma 

postura que deve part ir  dos grupos. Devemos também dar espaço a quem não 

fala,  ou dinamizar com outras técnicas…e não defender sempre as mesmas 

ideias,  e achar que e las estão sempre certas.  

O tema terá de ser encontrado em conjunto, não imposto. Importa que nós 

ident if iquemos os problemas e apontemos soluções,  seja através de qualquer 

grupo de trabalho, bloggs…pensar quais são os motores que poderiam  trazer 

uma solução.  

 


