
 Fórum Gcal  

 

Ata de  Reunião do dia  20/09/2012 com inicio às 18:25h no Centro de Dia do Centro Social da 

Musgueira. 

 

Feitas as apresentações, de seguida foram apresentados os 2 projetos pertencentes ao projeto 

“Mexe Comigo” da CML. Foi concluída uma parceria com a Pista de Atletismo Prof. Moniz Pereira e 

a  Fundação Carlos Lopes, em que o próprio apresentou em fórum o projeto que visa promover o 

atletismo entre as crianças e jovens. Foi feito um pedido aos presentes para encaminhamento das 

crianças a partir dos 8 anos. O  Carlos Lopes vai enviar por mail mais informações sobre o projeto, 

pois ainda estão em execução os horários e as respetivas fichas de inscrição. A Bárbara da ARAL 

vai fornecer os horários escolares para uma melhor agilização do processo. 

Fundação Portuguesa de Yoga também tem sessões de Yoga para crianças entre 6 e 12 anos. O 

protocolo com a CML foi assinado em Junho de 2011, mas ainda não conseguiram implementar. 

As aulas são adaptadas, sempre direcionando as crianças para o respeito próprio e para com os 

outros. Apela à não violência e ajuda as crianças a relaxar e potencia a concentração escolar. As 

aulas são às 2ªs e 4ªs das 18h às 18,45h na Pista de Atletismo. Pedem ainda para se possível 

encaminhar mais meninas que meninos, pois notaram que no território há poucas atividades 

direcionadas para meninas. Mas meninos são sempre bem-vindos. Ambas as atividades são 

gratuitas pois são do âmbito do projeto “Mexe comigo”. Foram ainda desafiados a integrar o 

Grupo Comunitário o que acederam de bom grado. 

 

Reflexão dos Focus Grupos: Reuniões têm sido feitas mas ainda não estão prontos os resultados. 

Grupo vai enviar os resultados dentro de 1 a 2 semanas e será debatido no próximo fórum. Votado 

e aceite a proposta por unanimidade. 

 

Guiões de Avaliação: Ainda não foram entregues. José Almeida trouxe cópias em papel e vai 

disponibilizar para quem quiser preencher entregar durante este fórum. 

 

Informações: 

 

Ler em Alta- Hora do conto no próximo sábado 22/09/2012, as 15h na Biblioteca Maria Keill.  

ARAL- Bike saharing: 21/09/2012 das 18,30h às 20,30h no quisque do Parque Oeste, partilha de 

conhecimentos sobre arranjos de bicicletas. 



Rugby: 2x semana treinos e sala de apoio ao estudo no Complexo Desportivo 

Basketball para minis(6/10 anos) vai começar na 1ª semana de Outubro das 17,30/19h. 

Lançamento do livro..da autoria de Sandra Ferreira, CADERNOS DE CHADE no dia 26/09 na sede da 

ARAL às 18h 

 

APEAL- AllArts: Danças africanas com 2 grupos; 

               4º feiras na escola 34,das 18/19h e para jovens até aos 13 anos 

              6ª feiras na escola D. José I das 18/19h para jovens com mais de 13 anos  

                Capoeira das 10/11h aos sábados na escola 34: 

              Rope Skipping aos sábados das 11/12h na escola 34: 

            Hip-hop  à 4ª e 6ª das 19/20,30h na sala do condomínio Jardins de S Bartolomeu 

                                       Rap- sábados das 14/16 no espaço CLIP. 

 

Casa da Europa- curso de inglês de iniciação para maiores de 22 anos. Tem a duração de 50h e têm 

até 30 vagas dando preferência  a jovens até aos 25 residentes nop território. Aulas serão à 2ª e 4ª 

das 17,30/19,30h. Cartaz circulará na próxima semana. É uma parceria com o Espaço Mundo no 

âmbito do BIPZIP. Outro curso para crianças dos 3º 4º anos para preparação para o 5º ano. Neste 

curso dão preferência as crianças que frequentam o ATL do Espaço Mundo, e depois às do 

território. 

 

Escola da Comunidade- Este ano além das 2 escolas que já tinham, ficaram com as Aec’s da escola 

Maria da Luz de Deus Ramos, nas Galinheiras. Na escola 91 vão começar remodelações nas férias 

de Natal. 

 

Grupo da Toxicodependência- Já conta com a 7ª reunião. A data para a formação de 14 

professores já está estabelecida( 11 de Outubro). Entidade formadora já está escolhida. Formação 

terá maior incidência na turma 5ºA da escola D. José I, com alunos , pais, professores e auxiliares. 

Nas férias de Natal, entre 17/20 dezembro terão formação todas as auxiliares das escolas D. José I 

e 91. 

 

Rede da Empregabilidade- C. S. Musgueira  tem sala de estudo 1º turno ainda tem vagas. O 2º 

turno está completo. Curso de formação Modelar tem bolsa de estágio e transporte. 



Decorrente da proposta feita pelo IEFP (assunto tratado em fóruns anteriores), para o ISU passar a 

assumir o papel de “delegação” daquele, fazendo o atendimento dos desempregados de toda a 

área Norte (Lumiar e Benfica) o que conduz à desvirtualização dos objetivos do gabinete do ISU e 

tendo sido pedida à Junta de Freguesia do Lumiar uma reunião para estudar outras soluções a 

Irene informou que essa reunião foi marcada e já aconteceu e, que a resposta põe parte da Junta 

de freguesia do Lumiar foi negativa (ou seja a Junta de freguesia não pode assumir este papel 

porque não tem recursos). Não esteve presente ninguém do ISU que pudesse informar de como 

está o processo de negociação com o IEFP 

 

CLIP- speedenetworking, dia 11/10/2012 no Hotel Ritz às 14h. Será com a metodologia do 

“speeddating”, em que cada participante terá 5 minutos para apresentar a sua Associação, ONG 

ou empresa. Visa potenciar parcerias. Solicita-se divulgação de todos os parceiros. Gestão de 

contatos, CLIP terá uma sessão de preparação para os 5 minutos. 

               Inauguração será dia 6/11/2012 as 16,30h. 

               Abertura do espaço para acesso livre de Internet,  3ª e 6ª das 14/18h. 

 

Policia Municipal- Evento de 17 e 18 de Setembro: Vinda ao local e o encerramento do poço 

dentro da D. José I. 

 

Grupo da Comunicação- grupo tem menos pessoas, necessitam de mais participantes para passar 

todas as informações.  

 

Reflexão territorial do GCAL- a partir dos resultados dos focus grupos sobre a missão será feita a 

reflexão no primeiro fórum de 2013. 

 

Grupo da Coordenação- eleições no próximo fórum, estão abertas as candidaturas. 

 

Próxima reunião do Fórum: dia 18 de Outubro as 10h na Associação de Moradores da Cruz 

Vermelha. 

 

 

 



 

 

 

 


