
Data: 23 de Setembro de 2010 

Local: SCML – Direcção Norte 

 

1. Apresentação de novos parceiros 

Complexo Desportivo do Alto do Lumiar (CML), Jardins de S.Bartolomeu, Ana Verónica Neves, do 

Ministério da Administração Interna. 

 

2. Reflexão sobre a Avaliação GCAL 2009/2010  

O GCAL preencheu o Guião de Avaliação anual no Fórum de Julho e, tal como tinha sido programado, os 

resultados foram agora devolvidos para posterior análise e reflexão. Principais conclusões: 

 Verifica-se um maior tempo médio de presença e compromisso dos técnicos no GCAL; 

 93% dos parceiros sente-se apoiado pela sua organização quanto à sua participação no GCAL; 

 Verifica-se uma maior participação dos parceiros nas actividades do GCAL, ainda que desigual 

 Orçamento do GCAL (constituir um fundo de maneio ou realizar candidaturas a financiamentos) 

 Reuniões menos técnicas e horários pós laborais para consolidar a participação da comunidade 

 Lobby – definir temas e prioridades e comprometer-nos com eles.  

 

3. Reunião de esclarecimento sobre Carta dos BIP/ZIP: 24/9 às 18H00 no CSM 

Com esta Carta, foram definidos 62 bairros ou zonas de intervenção prioritária e, dessa lista, constam 

várias zonas da Alta de Lisboa. A iniciativa está inserida no Programa Local de Habitação de Lisboa (PLH) 

e permitirá que organizações da sociedade civil apresentem projectos para desenvolver localmente.  

 

4. Informações  

Acordos de Cooperação e Parceria aprovados para o ano 2010/2011, com candidaturas em Outubro. 

O Grace implementará o Projecto GIRO 2010 na Alta de Lisboa no próximo dia 15 de Outubro.  

O Complexo Desportivo do Alto do Lumiar, ISU, CVP e o K’Cidade vão desenvolver uma Formação para 

Agentes Desportivos. As inscrições serão recebidas no dia 18 de Outubro no Complexo Desportivo.  

“Fermento, Comunidades em crescimento” será no próximo mês de Outubro. É uma iniciativa da 

Fundação Aga Khan em parceria com a TESE e acontecerá no Centro Ismaili. 

O orçamento participativo 2010/2011 aprovou 4 projectos referentes à Alta de Lisboa, que passam 

agora à fase de votação durante o mês de Outubro.  

Assembleia de Freguesia do Lumiar reunirá hoje, dia 23, às 19H30.  

 

7. Marcação da próxima reunião – 21 Outubro, às 18h no Centro Dia CSM 

  


