PRESIDENTE

Informação escrita relativa à atividade da Junta de Freguesia
Segundo trimestre de 2016
PRESIDENTE
O segundo trimestre foi marcado pelo avanço na implementação de projetos estruturantes
para a Freguesia, como sejam a recuperação de tradições como a Feira de Maio, a
requalificação do Largo da República e a introdução da Feira de Levante ou a construção
de açudes na Ribeira das Jardas, para além da manutenção das intervenções de
conservação no espaço público, sem descurar todas as restantes áreas de intervenções e o
incremento nas atividades produzidas.

São assim apresentadas os principais acontecimentos, iniciativas e atividades que
ocorreram durante o segundo trimestre de 2016, das quais destaco:
• Inauguração da Loja do Cidadão
O nono compromisso assumido na tomada de posse foi a instalação
na cidade de AgualvaCacém de uma Loja do Cidadão. Porque a
dimensão da nossa cidade o merece.
Foi assim com toda a naturalidade que a Junta de Freguesia se
empenhou desde a primeira hora para a sua instalação, tendo
colocado um posto de atendimento da Junta de Freguesia na Loja
do Cidadão, ampliando a capacidade de resposta aos cidadãos.
Para garantir um funcionamento mais eficiente e adaptado à necessidade de resposta,
foi alterada a forma de assinatura dos atestados emitidos, que passaram a ser assinados
pelo funcionário do atendimento e pelo Presidente da Junta. No caso da Loja do
Cidadão a assinatura passou a ser efetuada digitalmente.
O número de atestados emitidos na Loja do Cidadão já ultrapassou os emitidos nas
instalações de Mira Sintra, estando associados à necessidade dos cidadãos se dirigirem à
Loja do Cidadão para o tratamento de outros assuntos, designadamente no Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras.
• Assinatura do Contrato-programa para a construção do Centro de Saúde de Agualva
No dia 21 de maio, no Palácio Valenças, na sequência do Despacho n.º 5357/2016, de 24
de março, subscrito pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais, pelo Secretário de
Estado do Orçamento e do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, foi assinado pelo
Ministro da Saúde, Dr. Adalberto Campos Fernandes, e pelo Presidente da Câmara, Dr.
Basílio Horta, o contrato-programa para a construção do Centro de Saúde de Agualva,
orçamentado em 948 mil euros.
Com esta assinatura, a construção do Centro de Saúde de Agualva vai-se tornando uma
realidade cada vez mais próxima.
Depois e concluída e aprovada a arquitetura, estão neste momento a ser realizados os
projetos de especialidade, enquanto a Junta de Freguesia está a colaborar com a
execução da maquete do futuro edifício.
Recordo que a construção está prevista para o terreno localizado junto ao Mercado de
Agualva, havendo a expectativa de que as obras se possam iniciar ainda até ao fim do
ano.
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• A Feira de Maio
Pretendíamos realizar uma recriação histórica da mais importante
Feira Saloia do Concelho de Sintra numa parceria com a Câmara
Municipal de Sintra, relembrando os tempos antigos, utilizando
elementos de decoração alusivos à época, como carroças, fardos de
palha, animais da quinta, bem como, os expositores trajados à época
(tipo rancho e lavadeiras).
Com esta feira, que se realizou de 13 a 22 de maio, recorrendo aos
serviços prestados pela “Tráseventos”, foi possível trazer de novo
animação ao Largo da República, com a atuação de ranchos,
grupos corais locais e concertinas em articulação com a autarquia,
atuação de cantores de música popular portuguesa, atuação ao vivo de algumas
pessoas em que representarão profissões da época, animação de rua, animais da quinta
e música ambiente.
Durante os dois fim-de-semanas, o Largo da República encheu-se de milhares de
pessoas, de avós e netos, que recordaram a tradição atualizada desta feira no Largo da
República.
A Junta de Freguesia aproveitou para instalar o modelo do chapéu com que pretende
implementar a Feira de levante no Largo da República.
• Newsletter 2016/01
Foi distribuído pelo correio um desdobrável da Junta de Freguesia,
correspondente a uma folha A3 dobrada, com o qual pretendemos
dar a conhecer as principais iniciativas e atividades ocorridas na nossa
Freguesia.
Procurámos um formato ligeiro, de fácil leitura e pouco dispendioso,
mas que permitisse um contacto mais próximo.
Pretendemos igualmente transmitir informações cívicas e de sensibilização ambiental,
que possam sensibilizar para tentar alterar os comportamentos de alguns cidadãos.
Pretendemos também divulgar com maior antecedência as iniciativas e as atividades já
planeadas pela Freguesia, de modo a facilitar o conhecimento e a participação de
todos.
• Orçamento Participativo 2016
O Orçamento Participativo é um importante instrumento de
democracia participativa, em que a Junta de Freguesia permite aos
cidadãos decidirem uma parte do orçamento da Freguesia de
Agualva e Mira Sintra.
Assim e depois de termos realizado os projetos vencedores da edição
de 2015, que corresponderam à implantação na Freguesia de abrigos
para animais de rua (OP Geral) e à reabilitação da Casa Saloia (OP
Juventude), temos novamente dois desafios importantes.
Este ano estiveram em concurso um total de 18 projetos, em áreas tão diversas como o
aproveitamento dos talentos, do nosso património histórico, da requalificação do espaço
público, escolar e geral, da cultura ou da agricultura biológica.
Com uma votação que ultrapassou as nossas melhores expectativas, a recuperação do
Campo de Jogos da Escola Matias Aires com um total de 463 votos (OP Geral) e as
Danças Interculturais com um total de 683 votos (OP Juventude) são agora as nossas
prioridades.
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No Orçamento Participativo depositaram presencialmente o seu voto nas urnas um total
2292 pessoas, das quais 1008 no OP2016Geral e 1284 no OP2016Juventude.
A grande votação de muitos projetos demonstram o seu grande interesse público e cujo
desenvolvimento vamos também procurar apoiar.
Parabéns aos promotores de todos os projetos em concurso. Parabéns aos eleitores
empenhados que participaram ativamente na melhoria da nossa Freguesia. Muito
obrigado a todos os que garantiram com o seu trabalho e esforço o sucesso nesta
iniciativa de todos nós.
Mais uma vez vamos tudo fazer para não defraudar as expectativas de quem é nos
confiou para a realização dos projetos vencedores.
•

Abrigos para animais de rua
A Junta de Freguesia concluiu a colocação dos abrigos para gatos,
construídos no âmbito do projeto vencedor do Orçamento
Participativo 2015.
Depois de termos projetado e colocado um primeiro abrigo de teste,
fizemos uma avaliação de que resultaram pequenos acertos, que o
tornaram mais robusto e com a dimensão adequada para facilitar a
sua utilização quer pelos cuidadores quer pelos gatos.
Os abrigos foram produzidos em VIROC pela empresa “Vaniplic”, que conseguiu com
sucesso transformar o projeto em realidade.
O resultado está à vista, numa peça de design que nos orgulha e que julgamos
apelativa, funcional e inovadora, e que iremos colocar nas colónias de gatos existentes
na nossa Freguesia.
Patenteámos o abrigo de modo a permitir a disponibilização gratuita dos desenhos do
abrigo e os contactos do fabricante, reservando a sua autoria.

•

Projeto Viv@Cidade E6G
Depois de termos considerado que a multiculturalidade que caracteriza
AgualvaCacém, exigia que a Junta de Freguesia deveria assumir a
candidatura à 6.ª geração do Projeto Escolhas, por representar 63% da
população residente na área de influência da atual 5.ª geração do projeto
Escolhas - Viv@cidade (antigas Freguesias de Agualva e do Cacém).
Assim a Junta de Freguesia, com a colaboração da Câmara Municipal de
Sintra, alugou uma loja uma loja na Av. dos Missionários, de modo a
abranger de forma mais eficiente a população de Agualva e do Cacém.
De uma forma muito rápida e eficiente, foi possível realizar todas as obras necessárias,
tendo sido possível efetuar a inauguração do novo espaço no dia 9 de maio, que contou
com a presença do Sr. Vereador Eduardo Quinta Nova e do Presidente da Junta de
Freguesia de Cacém e São Marcos, para além de todas as entidades parceira do
consórcio.
Paralelamente decorre o acompanhamento permanente e o apoio ao Projeto Desafios
E6G, cuja entidade promotora e gestora é a Casa Seis.

• Ação contra a Junta de Freguesia no Tribunal Arbitral do Centro de arbitragem da
propriedade e do imobiliário
Na sequência da ação intentada contra a Junta de Freguesia no Tribunal Arbitral,
solicitando à Junta de Freguesia o pagamento de uma compensação pelos prejuízos
alegadamente sofridos e cuja responsabilidade julga ser desta autarquia, reuni
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pessoalmente com o Sr. José de Almeida, tendo sido estabelecidas as pontes para um
acordo que ponha fim a um litígio que se arrasta há 12 anos.
•

Conversas com o Presidente
Cumprindo um dos compromissos eleitorais assumidos todas as
segundas-feiras estão reservadas para ouvir os cidadãos da nossa
Freguesia, de manhã em Agualva e de tarde em Mitra Sintra, com ou
sem marcação.
Foi um compromisso que assumimos e que temos cumprido desde o
primeiro dia.
Quisemos ir um pouco mais longe. Ir ter diretamente com as
Associações da Freguesia para conversar olhos nos olhos.
Assim o Executivo da Junta de Freguesia esteve presente nas sessões
realizadas na Associação Probem, na Casa da Cultura Lívio de Morais, na Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de AgualvaCacém e na Cruz Vermelha de
AgualvaCacém.

•

Encontro de Culturas
O Encontro de Culturas realizou-se nos dias 18 e 19 de junho, na
Escola Secundária de Ferreira Dias, em parceria com a
Associação Olho Vivo e a Câmara Municipal de Sintra.
Com esta iniciativa pretendemos assinalar a grande
diversidade cultural da freguesia, território de acolhimento de
migrantes de muitas origens, bem como promover o diálogo
intercultural e contribuir para a sua integração.
O Encontro de Culturas contou com mostras de artesanato, de gastronomia, de
seminários de árabe, de construção de instrumentos musicais, para além de atuações
musicais e um rancho folclórico. Foi ainda complementado com um roteiro históricocultural da freguesia.

EMPREITADAS DE CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
• Procedimento E03/2015 - Empreitada de conservação de equipamentos na União das
Freguesias de Agualva e Mira Sintra
Adjudicada à empresa “Área Cosmopolita, Lda.”. No âmbito dessa empreitada a Junta
de Freguesia tem realizado diversas intervenções tipificadas, que por qualquer motivo
ultrapassem a capacidade de intervenção direta do Núcleo de Espaço Público.
Com exemplo, continuam a ser requalificados diversos bancos de jardim, portas de
contadores, colocação de vasos, etc.
• Procedimento E05/2015 - Empreitada de deslocação do Parque Infantil da Alameda
Cidade de Bona
Adjudicada à empresa "Área Cosmopolita, Lda.". Com esta
empreitada, já concluída, foi efetuada a deslocação da pirâmide
tridimensional do parque Infantil da Alameda Cidade de Bona para o
centro do jardim do mesmo arruamento, inserida na recuperação dos
bancos e área envolvente.
Pela idade do equipamento, esta deslocação trazia algumas
incógnitas e dificuldades, que foi possível ultrapassar com sucesso.
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O local onde se localiza atualmente o parque infantil será adaptado para a instalação
de um Parque canino.
•

Procedimento E05/2016 - Empreitada de acessos na rua Fundação D. Pedro IV
Este procedimento resultou da solicitação da Câmara Municipal de
Sintra para uma intervenção destinada a melhorar a acessibilidade a
cidadãos com mobilidade condicionada aos lotes 5 e 6 da Fundação
D. Pedro IV, em Mira Sintra;
Esta intervenção correspondeu à construção de duas rampas e foi
adjudicada à empresa “N Calçadas, Unipessoal, Lda.” pelo valor de
€715,00. Está concluída.

•

Procedimento E06/2016 – Empreitada de requalificação da Instalação Sanitária no
Moinho e da associação Olhar Activo
Na sequência do Procedimento E07/2015, a Junta de Freguesia já tinha adjudicado a
execução da recuperação da Instalação Sanitária no Moinho e da associação Olhar
Activo. Infelizmente a empresa a quem foi adjudicada a obra declarou não ter
condições de realizar a obra pelo valor proposto.
Assim foi iniciado um novo procedimento, que foi adjudicado à empresa “INBRIGHT,
Lda.”, pelo valor de €7.989,80.

• Procedimento E07/2016 - Adaptação do antigo Parque infantil da Av. Cidade de Bona
para Parque de treino canino
Esta intervenção deverá ser efetuada pelos meios próprios da Junta de Freguesia, depois
de terem sido adquiridos os equipamentos necessários à empresa “Evergold, Nature
Inspired”, pelo valor de €2.175,00.
•

Procedimento E08A/2016 - Empreitada de requalificação do Largo da República
Esta empreitada está em curso, com uma previsão orçamental de €6.500,00, com a qual
se pretende recuperar essencialmente todas as pedras quebradas no Largo da
República.

•

Procedimento E08B/2016 - Empreitada de Requalificação dos espaços verdes no Largo da
República
Esta empreitada está em curso, com uma previsão orçamental de €7.000,00, com a qual
se pretende recuperar o espaço verde existente, transformando-o num espaço relvado,
que permita uma mais fácil limpeza e usufruto lúdico.

RECURSOS HUMANOS
• Prestação de serviços
Foram mantidas as duas contrações em regime de prestação de serviços para a
reparação de calçadas, dando continuidade à necessidade de serviços prestados nessa
área.
• Utilização da reserva de recrutamento criada pelo procedimento concursal de assistentes
técnicos
Na sequência da cedência por mobilidade da funcionária Angélica Cardeal, a Junta de
Freguesia recorreu à reserva de recrutamento existente para proceder à contratação da
funcionária Ana Cláudia Cambalhota, cujo contrato foi celebrado do dia 1 de junho.
• Concurso para a contratação de um técnico superior de ação social
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Na sequência da cedência por mobilidade da funcionária Carina Maio, decorre o
concurso para a contratação de um técnico superior de ação social.
• Concurso para a contratação de dois assistentes operacionais
Considerando a intenção de limitar o recurso aos Contratos CEI, decorre o concurso para
a contratação de dois assistentes operacionais, de modo a ampliar a capacidade
operacional da Junta de Freguesia.
• Contratos CEI
Foram concluídos os contratos com os dois colaboradores em contrato de Inserção e
Emprego, através de parceria com o IEFP. Assim, a Junta de Freguesia deixa de ter
funcionários contratados através deste tipo de contratos.
• Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública
Foram concluídos, assinados e enviados para registo na DGAEP os dois acordos coletivos
separados celebrados com o SINTAP e o STAL, ambos sem adaptabilidade e banco de
horas e cuja existência decorria da anterior necessidade de parecer vinculativo da
Secretaria de Estado da Administração Interna.
Com estes acordos é permitido o definitivamente o cumprimento das 35 horas de
trabalho semanal.
A grande diferença entre estes dois acordos é a exclusão de três dias de férias
suplementares atribuídas em função do mérito e da antiguidade, que foi recusada pelo
STAL.

Como sempre desde a tomada de posse, o dia de segunda-feira é reservado para a
audição de todos os cidadãos que individualmente solicitem a marcação de uma reunião
com o presidente. Assim, durante o primeiro trimestre foram realizadas as 31 reuniões
solicitadas em agendamento para segunda-feira, para além de todas as outras que foram
realizadas noutros dias com diversas associações ou entidades e pelos mais variados
motivos.

PELOURO DO AMBIENTE, FEIRAS E MERCADOS E AUGIS
AMBIENTE
Tem sida dada continuidade ao acompanhamento do projeto de aproveitamento dos
recursos hídricos, em apreciação na Agência Portuguesa do Ambiente para a construção
de pequenos açudes na Ribeira das Jardas para aproveitamento da água para reda dos
espaços verdes.
Informalmente já foi dada autorização para o início do procedimento para a construção
dos açudes, mantendo-se ainda em aberto os tratamentos necessárias para garantir a
qualidade da água. Neste sentido foi solicitado aos SMAS de Sintra a realização de análises
à água da ribeira. Com os resultados das análises serão propostas as alterações necessárias
ao projeto de execução que já se contra na nossa posse.
Paralelamente, a Câmara Municipal de Sintra deverá associar-se formalmente à
intervenção prevista, garantindo que os custos da obra serão assumidos pelas três
autarquias.
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FEIRAS e MERCADOS
•

Reintrodução da Feira de Agualva no Largo da República
Pretende-se que a Feira de Agualva volte a valorizar a Cidade de
Agualva-Cacém, destacando-se pela diferença no contexto das
atuais Feiras de Levante.
Assim, concluímos a elaboração do Regulamento dos Mercados de
Agualva e Mira Sintra, que integra o novo Mercado de Levante
semanal de Agualva, como extensão do Mercado de Levante
semanal de Mira Sintra, com capacidade definida para quarenta
feirantes.
A venda de produtos no Mercado de Levante semanal de Agualva está restrita aos
vendedores do Mercado de Levante semanal de Mira Sintra, sendo vedada a quaisquer
outros.
Os espaços de venda utilizarão exclusivamente tendas iguais com 4 x 3m, uniformemente
distribuídas ao longo do Largo da República, sem a existência de automóveis de suporte,
que se localizarão nos locais de estacionamento envolventes.
Esta feira funcionará às quartas-feiras, sendo que a mesma estrutura será utilizada para as
feiras temáticas periódicas quinzenais previstas, sendo que no primeiro fim-de-semana do
mês se realiza a Feira de arte e artesanato e no terceiro fim-de-semana do mês a Feira de
antiguidades e de trocas infantis.
O modelo proposto foi separadamente apresentado ao Sr. Presidente da Câmara e ao
Sr. Vereador Pedro Ventura, tendo sido aprovado e elogiado por ambos.
A Junta de Freguesia já deliberou entretanto a aquisição de 40 chapéus à empresa
“Alvacons - Fabricação e Construção, Lda.”, a que corresponde um investimento de
€28.150,40.

•

Feira de Levante de Colaride e Feira de Levante de Mira Sintra
Foi igualmente dada continuidade ao acompanhamento das Feiras de Levante de
Colaride e de Mira Sintra, garantindo o pagamento atempado dos terrados.

•

Mercado de Agualva
Tem sido feito o acompanhamento do funcionamento do Mercado de Agualva, tendo
sido realizada, de modo a promover ações que potenciem a sua frequência pelos
munícipes de Agualva e Mira Sintra.

PELOURO FINANCEIRO
No presente relatório é feita uma análise da execução orçamental, no período de 1 de
janeiro a 31 de maio de 2016, por forma a ter-se uma noção e um melhor
acompanhamento da evolução financeira da Freguesia.
Neste sentido, este levantamento da situação financeira tem por base o controlo da receita
e da despesa reportados à data de 31 de maio de 2016.
Execução Orçamental
No período em análise, em termos orçamentais, atingiram-se taxas de execução da receita
na ordem dos 52,41% - correspondente ao montante de receita cobrada (com o saldo de
gerência) de €862.080,67 - e da despesa de 26,64% - com um valor total de despesas pagas
de €438.176,31.
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Análise da Receita
Os valores que seguidamente se apresentam mostram-nos a evolução positiva da receita
cobrada comparativamente com o mesmo período do ano 2015.

Gráfico 1 – Evolução da Receita

Como se pode verificar a receita cobrada no período em análise teve um aumento de 3%,
que corresponde à subida de €472.126,55 para €487.730,96 (sem contar com o saldo de
gerência), invertendo assim os valores do trimestre anterior, que apresentavam uma quebra
de 10,50%.
Controlo Orçamental - Receita
A receita arrecadada neste período pela Freguesia apresenta o montante de €862.080,67,
representando cerca de 52,41% de execução relativa à previsão, dos quais €465.889,60
correspondem a Receitas Correntes, €21.841,36 dizem respeito a Receitas de Capital e
€374.349,71 constitui o Saldo de Gerência do ano anterior, conforme apresentamos no
gráfico seguinte.

Gráfico 2 – Distribuição das Receitas por natureza económica
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O quadro seguinte indica o grau de execução da receita por rubricas entre os valores
previstos e os montantes realizados até 31 de maio de 2016, bem como o peso que cada
rubrica representa em relação ao total da receita cobrada.
Receita
Prevista

Rubricas

Receita
Cobrada

% Peso

Grau
Exec.%

01-Impostos diretos

42.500,00

32.381,44

3,76%

76,19%

04-Taxas, multas e outras penalidades

50.477,20

19.873,95

2,31%

39,37%

1,00

0,00

0,00%

0,00%

1.019.933,48

383.141,69

44,44%

37,57%

65.269,52

25.560,32

2,96%

39,16%

4.896,70

4.932,20

2,00

0,00

0,00%

0,00%

87.365,45

21.841,36

2,53%

25,00%

1,00

0,00

0,00%

0,00%

374.349,71

374.349,71

1.644.796,06

862.080,67

05-Rendimentos da propriedade
06-Transferências correntes
07-Venda de bens e serviços correntes
08-Outras receitas correntes
09-Venda de bens de investimento
10-Transferências de Capital
15-Reposições não abatidas pag.
16-Saldo da gerência anterior
Total Geral

0,57% 100,72%

43,42% 100,00%
100,00%

52,41%

Quadro 1 – Execução da Receita

Em termos gerais, pode concluir-se que em relação às receitas arrecadadas pela Freguesia
no período em análise:
• As transferências correntes provenientes da DGAL, CMS e IEFP correspondem ao
montante de €383.141,69, representando 44,44% da receita total.
• A receita cobrada referente ao Imposto municipal sobre imóveis apresentou um valor de
€32.381,44, representando 3,76%.
• A receita arrecadada referente à cobrança de taxas, multas, outras penalidades, venda
de bens e serviços correntes e outras receitas correntes, ascenderam a €50.366,47,
representando 5,84% do total da receita cobrada líquida.
• As transferências de capital proveniente do Município, no montante de €21.841,36,
representam 2,53% do total da receita cobrada.
• O saldo de gerência do ano anterior, este ascende ao montante de €374.349,71, o que
corresponde a 43,42% da receita total.
Análise da Despesa
Comparativamente com o mesmo período em análise do ano 2015 regista-se um aumento
da despesa de 14,57%, subindo de €382.469,27 para €438.176,31, conforme apresentado no
gráfico seguinte.
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Gráfico 3 – Evolução da Despesa

Este aumento decorre da conclusão e realização de novos projetos, da manutenção dos
espaços verdes, da aquisição de bens e equipamentos para dinamização de atividades
promovidas pela Junta de Freguesia, dos apoios às Instituições e Associações da Freguesia e
diversos apoios às famílias carenciadas.
Controlo Orçamental – Despesa
A despesa efetuada pela Freguesia no período em análise atingiu €438.176,31 sendo
€386.725,13 referentes a despesas correntes e os restantes €51.451,18 referentes a despesas
de capital.
O quadro que se segue reflete a situação da Freguesia por classificação económica tendo
em conta as respetivas rubricas orçamentais.

Dotações
Corrigidas

Rubricas

Despesas
Pagas

Peso %

Grau de
Execução

01-Despesas com o pessoal

496.599,06

186.097,76

42,47%

37,47%

02-Aquisição de bens e serviços

630.922,39

177.982,51

40,62%

28,21%

04-Transferências correntes

88.045,51

11.576,84

2,64%

13,15%

06-Outras despesas correntes

13.750,00

11.068,02

2,53%

80,49%

415.479,10

51.451,18

11,74%

12,38%

1.644.796,06

438.176,31

100,00%

26,64%

07-Aquisição de bens de capital
Total Geral

Quadro 2 – Execução da Despesa
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Os pagamentos efetuados repercutem-se numa taxa de execução financeira, da despesa
paga relativamente à dotação orçamental de 26,64%.

Gráfico 4 – Estrutura da Despesa

As “Despesas com o pessoal” são o agregado com maior peso, representando 42,47% da
despesa total, seguida da “Aquisição de Bens e Serviços” com 40,62%. Estes dois agregados
representaram, assim, 83,09% da despesa total.
Execução da Despesa por Orgânicas
Para um melhor entendimento sobre a despesa, apresenta-se o Quadro 3, onde pode ser
feita uma leitura do grau de execução por orgânicas.
Dotações
corrigidas

Orgânica

Despesas
Pagas

Tx Exec. %

01 Administração Autárquica

396.403,08

157.705,37

39,78%

02 Ação Social e Saúde

207.195,23

60.642,73

29,27%

03 Educação e Cultura

106.339,69

22.453,64

21,12%

04 Desporto e Juventude

27.224,50

5.482,90

20,14%

05 Feiras Mercados e Ambiente

63.721,73

9.025,61

14,16%

747.580,65

152.830,50

20,44%

07 Transportes

71.831,18

26.050,07

36,27%

08 Orçamento Participativo

24.500,00

3.985,49

16,27%

1.644.796,06

438.176,31

26,64%

06 Obras e Equipamentos, Man. e
Conservação Espaços Públicos

Totais

Quadro 3 – Execução da Despesa por Orgânicas
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Saldo de Execução Orçamental
Da análise conjunta da receita e despesa, resulta uma situação em que a receita ultrapassa
a despesa paga.
A receita cobrada até 31 de maio de 2016 foi de €487.730,96, enquanto a despesa foi de
€438.176,31, no que resulta num saldo de execução corrente de €49.554,65.
Saldo de Tesouraria
O saldo de Tesouraria à data de 31 de maio de 2016 ascende a €431.149,79, sendo o total
de Operação Orçamentais de €423.904,36 e Operações de Tesouraria de €7.245,43.

NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL
• Análise e avaliação da Insuficiência Económica - atestados
Face a orientações superiores que visam uma aferição técnica das insuficiências
solicitadas no atendimento da junta de freguesia, até 5 de Junho foram analisados 17
processos de verificação de insuficiência económica.
• Atendimento/Acompanhamento de Famílias
De 6 de Abril a 5 de Junho o núcleo de ação social realizou 146 atendimentos e 10 visitas
domiciliárias.
Procurou-se dar especial atenção as situações de maior vulnerabilidade e de grave
carência económica.
A maioria das situações congrega mais do que uma problemática, nomeadamente o
desemprego, os problemas de saúde, nomeadamente a saúde mental, os baixos
rendimentos, a carência económica e alimentar, a habitação e a insuficiência de
equipamentos sociais em especial creche e lar de idosos.
• Teleassistência
Permanece ativo o protocolo de colaboração entre o Município de Sintra, a União das
Freguesias de Agualva e Mira Sintra e os Bombeiros Voluntários de Agualva Cacém, para
o Serviço de Teleassistência, destinado a todos os que estão em situação de
dependência, permanente ou temporária, seja por velhice, incapacidade ou solidão.
Beneficiam do serviço 20 idosos em situação de dependência acompanhados tanto
pelo Núcleo de Ação Social, como pelas entidades parceiras.
Neste período foram realizadas 3 reuniões com a empresa “Hope Care”, no sentido de
colmatar as necessidades detetadas e adaptar o serviço aos beneficiários. Nesse sentido
foram entregues à presente autarquia 6 porta-chaves para os idosos mais vulneráveis.
Realizaram-se igualmente 3 visitas domiciliárias com o objetivo de formar e acompanhar
os beneficiários.
O Gabinete de Acão Social desenvolveu um relatório de avaliação do presente projeto
para envio à Câmara Municipal de Sintra.
• Regulamento de Apoios Sociais e Acordos de Parceria
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No âmbito do Regulamento dos Apoios Sociais, deu-se continuidade aos três acordos de
parceria, com a “Farmácia Central”, para aquisição de medicamentos, com o “Talho
Carnes Fernandes”, para aquisição de carne com a “Fábrica dos Óculos” e com a
“Vistissom”, para aquisição de óculos e meios de correção visual.
Os apoios previstos são de natureza excecional e temporária, tendo como população
alvo a população que se enquadra nos referido regulamento e considerando que a
participação da Freguesia tem como objetivo intervir nas situações de maior exclusão e
vulnerabilidade social.
Durante este período foram atribuídos 9 apoios para óculos e meios de correção visual,
16 apoios para medicação, 190 para aquisição de pacotes de carne, conforme o
previsto nos acordos de parceria.
• Parcerias
Assegurou-se a manutenção da parceria com a Fundação D. Pedro IV, na gestão e
manutenção das Unidades Residenciais do lote 2 destinadas a isolados e casais.
Foram realizadas obras num dos fogos para alojamento de uma família a designar.
A Junta de Freguesia disponibilizou uma das Técnicas de Serviço Social, para a
participação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (comissão alargada) e no
apoio ao desenvolvimento de projetos desta comissão.
Participou-se na organização do mês de prevenção dos maus tratos infantis, com a
realização de várias atividades neste âmbito: disponibilização de laços azuis a toda a
população da freguesia, formação do laço azul gigante em Sintra, visualização do filme
“Os Gatos não têm vertigens”, realização da Tertúlia “Ser Criança Hoje”.
A Junta de Freguesia disponibilizou uma das Técnicas de Serviço Social, para a
participação no programa de Cuidados Continuados do ACES, no apoio ao
desenvolvimento de projetos e no seguimento de situações de indivíduos e famílias da
freguesia.
• De forma a assinalar “Abril, mês da prevenção dos maus tratos na infância” decorreu
uma campanha de prevenção deste que é considerado um dos maiores flagelos da
sociedade atual e, simultaneamente, realizou-se um conjunto de iniciativas.
Assim, o Clube do Croché da Universidade Sénior Intergeracional de Agualva e Mira
Sintra (USIAMS) apresentou na sede da autarquia em Agualva, uma Exposição com uma
peça em croché em forma de X que representava os maus tratos na Infância.
Acrescente-se ainda que no trabalho em exibição foi pendurado um direito da criança e
dois artigos sobre os direitos das crianças nos países em guerra. Em termos genéricos, a
apresentação deste trabalho representou um grito de alerta contra os maus tratos na
Infância.
Também nas instalações da Junta de Freguesia em Agualva, realizou-se no dia 22 de abril
a Tertúlia 'Ser criança hoje' moderada pela Presidente da CPCJ Sintra Oriental, Sandra
Feliciano. A assistir ao evento estiveram várias famílias que não quiseram deixar de
marcar presença nesta iniciativa dedicada aos mais jovens.
Alguns dias mais tarde, a 28 de abril, realizou-se junto ao Palácio Nacional de Sintra a
iniciativa Laço Azul Gigante. Durante o evento os participantes tiveram oportunidade de
formar um laço humano gigante para relembrar todas as crianças e jovens vítimas de
maus tratos.
Finalmente, e para encerrar ‘Abril, mês de prevenção dos maus tratos na infância’
realizou-se no dia 30 de abril nas instalações da autarquia em Agualva, a exibição do
filme “Os Gatos Não Têm Vertigens” de António Pedro Vasconcelos. A iniciativa contou
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ainda com a presença do ator Vitor Gonçalves e da Presidente da CPCJ Sintra Oriental,
Sandra Feliciano.

AJUDA ALIMENTAR
• Pacote de Emergência alimentar
Atendendo ao número crescente de pedidos diários ao nível do que é mais básico - a
alimentação, os munícipes que acorram a solicitar ajuda, são numa primeira linha
ajudados com um “Kit” de alimentos e depois encaminhados para o gabinete de ação
social.
No período de 6 de Abril a 5 de Junho foram atribuídos 15 pacotes de ajuda alimentar a
famílias em situação de grave carência.
• Paróquia de São Francisco de Assis – Banco alimentar
Parceria com a Paróquia de São Francisco de Assis para sinalização, avaliação,
reavaliação e acompanhamento de 38 famílias apoiadas no âmbito do banco
alimentar.
• Cantina Social em parceria com a “CERCITOP”
Face à principal carência identificada – ajuda alimentar, deu-se continuidade à parceria
com a CERCITOP.
Esta parceria requereu uma gestão sistemática, atendimento, avaliação das famílias e
articulação com os técnicos responsáveis pela gestão desta resposta.
Em média estão a ser servidas uma média de 77 refeições diárias a 35 famílias
identificadas por este Núcleo de Ação Social.
• Apoio técnico ao “Encontro Vida” e à “Probem” – Banco alimentar
Deu-se continuidade ao apoio à PROBEM e ao Encontro Vida. Apoio Técnico na
avaliação conjunta de famílias com a Probem, seleção e avaliação, realizada
mensalmente com a Técnica da instituição. Ao Encontro Vida deu-se apoio técnico no
processo de constituição como IPSS.
• Apoio em transporte a Instituições parceiras que dispõem da resposta de Banco
Alimentar
A Junta de Freguesia no âmbito das parcerias existentes e consciente das dificuldades de
recursos que as diversas instituições têm no que se refere ao transporte de géneros do
Banco Alimentar, cede mensalmente transporte e motorista ao Sócio Caritativo de Mira
Sintra, à Caritas de Agualva, PROBEM (duas vezes mês), e aos Vicentinos de Agualva.

REDE SOCIAL - COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA
• Núcleo Executivo
Neste trimestre realizaram-se duas reuniões com alguns elementos do núcleo executivo
para trabalhar dados do Diagnóstico Social da Freguesia.
• Comissão especializada de Ajuda Alimentar
Com a emergência dos novos processos de exclusão social é premente uma política
social ativa e eficaz nas suas medidas de intervenção. Estas novas formas de exclusão
social, conduzem-nos a repensar, avaliar e a readaptar as nossas respostas sociais à
população mais carenciada da freguesia.
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Com este pressuposto, demos continuidade ao trabalho nesta área de primeira
necessidade. No trimestre em apreço, realizaram-se duas reuniões com todos os parceiros
desta Comissão especializada, onde para além da partilha de informação e cruzamento
de dados, se planeou sistematicamente novas formas de intervenção para dar resposta
aos carenciados que nos chegam.
Convém registar que com esta metodologia, assente sobretudo na partilha de
informação e discussão de modalidades de apoio, e com a ajuda mensal desta
autarquia, conseguimos dar resposta a mais situações e suprir a lista de espera.
Manteve-se assim um trabalho contínuo de articulação entre a ação social e as
instituições que prestam ajuda alimentar. Ainda nesta área para além do já referido
procedeu-se:
o Gestão da Base de dados ajuda alimentar, inserção, alterações da base de dados
com NISS da população que as instituições apoiam, solicitação aos diversos parceiros
da informação respetiva, inserção de NISSs e verificação de respostas por NISS,
cruzamento de informação e gestão global desta base e seus movimentos.
o Programa de excedentes alimentares diários da Seara, deu-se continuidade ao
acordo com a Seara e estão a usufruir dos excedentes diários a ARPIAC; Centro Social
Baptista, Cruz Vermelha, Encontro Vida e PROBEM.
o Polo alimentar da praceta da amizade, manteve-se os stocks e as necessidades
atualizadas para de forma atempada se proceder a preparação dos cabazes com
periodicidade mensal a 80 famílias e Kits de emergência necessários.
o Encaminhamento e priorização dos utentes de todo o núcleo de ação social para as
respostas de ajuda alimentar, cantina social, controle e articulação bem como gestão
global da lista de espera e seus movimentos e encaminhamentos.
• Ajuda Alimentar mensal – projeto da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra
Face à incapacidade das instituições parceiras, com atribuições nesta área, darem
resposta ao nível da ajuda alimentar e atendendo às famílias avaliadas manteve-se o
apoio a 80 famílias.
• Comissão de Acompanhamento Integrado às Famílias de Agualva e Mira Sintra
Foram realizadas duas reuniões neste período, para acompanhamento de processos já
existentes e sinalização de novos casos.
Adotou-se uma nova metodologia de trabalho, com novos instrumentos, que permitem
ao grupo uma maior eficiência e eficácia.
• Formação “Gestão do Orçamento Familiar”
O Núcleo de Ação Social, em parceria com o Serviço Municipal de Informação ao
Consumidor, da Câmara Municipal de Sintra, organizou nos dias 13 e 20 de Maio a
formação “Gestão do Orçamento Familiar”.
Participaram 14 formandos, com processo ativo no Núcleo de Ação Social, sendo
entregue no final das sessões um certificado.
Os principais objetivos desta ação foram: a promoção de competências pessoais e
sociais; a partilha de experiências e convívio entre o grupo; o enriquecimento do currículo
pessoal/profissional dos participantes.
• Formação Profissional
A participação em ações de formação profissional considera-se fundamental para
promover a reflexão e aprendizagem contínuas de forma a lidar melhor com as
realidades cada vez mais complexas com que nos deparamos na área social. Desta
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forma, as duas técnicas do Núcleo tiveram a oportunidade de participar nas seguintes
ações:
o IV Ciclos Temáticos de Intervenção Psicossocial (Raquel Melo e Maria José Eusébio);
o I Congresso Europeu Sobre uma Justiça Amiga das Crianças (Raquel Melo e Maria José
Eusébio).

SAÚDE
• Teve lugar nos dias 6 e 7 de maio a Feira da Saúde, iniciativa que teve lugar na Casa da
Cultura Lívio de Morais e que contou com a parceria da delegação do Cacém da Cruz
Vermelha, entre outras entidades.
Durante o certame decorreram um conjunto de atividades, entre os quais se destacaram
os rastreios auditivos, visuais, terapia da fala, medição da tensão arterial, índice de massa
corporal, colesterol, conferências sobre depressão, comportamentos aditivos e
dependências, aulas de zumba e ginástica ao ar livre e, ainda, a atuação do Grupo
'Gente que Canta' e do Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior.
A iniciativa terminou com uma Caminhada Solidária no dia 21 de maio que ligou Agualva
a Mira Sintra e uma recolha de alimentos, distribuídos posteriormente por várias famílias
carenciadas da freguesia.
• Aos terceiros sábado de cada mês decorre nas instalações em Agualva rastreios gratuitos
de VIH, Sífilis e Hepatites promovidos pela AJPAS – Associação de Jovens Promotores da
Amadora Saudável (Organização Não Governamental, com Estatuto de Instituição
Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos).

GABINETE DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (GIP)
No âmbito do Gabinete de Inserção Profissional demos continuidade à colaboração com o
Centro de Emprego de Sintra para as sessões de informação sobre medidas ao emprego e
formação e apoio à procura de emprego, bem como nos restantes objetivos definidos para
o projeto.
No período de 01 de Abril a 16 de Junho, realizaram-se um total de 18 Sessões Coletivas por
convocatória a um total de 381 desempregados. Também neste período se realizaram um
total de 198 e entrevistas individuais.
Neste período foram feitos um total de 210 encaminhamentos para ofertas de emprego.
Foram feitos um total de 112 encaminhamentos para ações de formação do IEFP e 38 para
medidas de emprego do IEFP.
Realizaram-se um total de 32 encaminhamentos para ações de formação em entidades
protocolares ou externas ao IEFP.
Foi feita a receção e registo de 6 ofertas de emprego.

NÚCLEO DE ATIVIDADES
Tendo em conta as competências da Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra, durante o
segundo trimestre deste ano foram promovidas e desenvolvidas um conjunto de iniciativas
nas áreas do desporto, juventude, educação e cultura que seguidamente apresentamos.
RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16, 2735-054 AGUALVA-CACÉM | AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVA-CACÉM
TELEFONE 219 188 540 | FAX 219 146 129 | EMAIL presidente@jf-agualvamirasintra.pt | TELEFONE 219 145 487 | FAX 219 145 501

16 / 27

PRESIDENTE

DESPORTO E JUVENTUDE
No âmbito do projeto do Gabinete de Ação Técnica Desportiva foi possível dar continuidade
ao plano previsto para este ano.
Foi possível com as diversas atividades dar continuidade á prática regular de atividades
físicas e desportivas, que são essenciais para o nosso bem-estar e para uma vida mais
saudável.
Em espaços que são competência da junta, foram realizadas obras de manutenção, dos
espaços desportivos, dos parques infantis e dos parques lineares quer de Agualva quer de
Mira Sintra. Estes locais são utilizados por muitos fregueses para a realização de atividades
físicas e desportivas, procurou-se proporcionar aos habitantes da nossa freguesia, locais com
melhor qualidade para a prática de desporto e atividades físicas;
Apesar de muito ainda haver para fazer, já foi possível efetuar as seguintes obras que vão
beneficiar os nossos jovens e os praticantes de atividades desportivas da nossa Freguesia:
o Foram instalados dois equipamentos desportivos no Parque Linear de Agualva,
complementando os existentes do lado do Cacém, proporcionando aos praticantes
desportivos do parque linear, mais dois equipamentos para a prática desportiva;
o Obras de manutenção nos Parques Lineares de Agualva e de Mira Sintra.

As atividades realizadas no segundo trimestre de 2016 de caráter permanente foram as
seguintes:
• Programa Nacional Marcha e Corrida, que tem ocorrido duas vezes por semana no
parque linear de Agualva-Cacém e no parque urbano de Mira Sintra;
• Programa Ginástica Sénior, que conta com quatro turmas, duas em Agualva e duas em
Mira Sintra, com uma carga horária semanal de dois tempos para três turmas e três
tempos para uma turma.
Este programa, no sentido do dinamizar e diversificar, contou com a realização de aula
de Yoga por uma professora credenciada, com a prática de aulas na escola de
Salesianos, com a participação na feira da saúde com uma aula ao ar livre;
• Programa de Hidroginástica Sénior, praticado por quatro turmas em Agualva na Piscina
da A.H.B.V. de Agualva-Cacém, e por uma turma em Mira Sintra na Piscina Municipal de
Mira Sintra, no total é praticado por cerca de 150 utentes;
• Prática de Karaté na Escola EB1, junto às Bombas na BP, que tem ocorrido duas vezes por
semana, é de salientar, que os praticantes vão desde os seis anos aos sessenta e cinco,
em algumas situações pais e filhos, promovendo o intercâmbio geracional.
Foi feito um evento no dojo de karaté, de entrega de prémios aos mais assíduos e
empenhados durante o ano, este evento contou com alunos de várias escolas e com a
participação dos pais e familiares a assistir;
• Prática de Taekwondo, que ocorre nas instalações da "SportDo" perto do Edifício
Domingos Jardo, onde conta com a participação de vários atletas, das mais variadas
idades, tem a particularidade de contar com atleta da família de refugiados que a nossa
cidade acolheu. Esta escola tem participado em torneios regionais tendo obtido bons
resultados;
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As atividades realizadas no segundo trimestre de 2016 de caracter periódico foram as
seguintes:
• Colaboração e Apoio ao Agrupamento de Escolas António Sérgio, na organização do
Evento " Olimpíadas do Desporto ", para jovens do 5.º ao 9.º ano, contou com mais de 140
jovens de diversas equipas, onde praticaram um leque alargado de atividades
desportivas, desde a Ginástica, Atletismo, Dança e Jogos desportivos coletivos;
• Caminhada Praça do Comércio - Padrão dos Descobrimentos, que contou com cerca de
90 participantes, pretendeu-se, sensibilizar os participantes para a prática de atividade
física, fomentar o intercâmbio e convívio entre os nossos fregueses.
Esta caminhada decorreu ao longo do Rio Tejo, e pretendeu também, proporcionar uma
vertente cultural, e histórica, uma vez que, passou por locais como o Museu do Oriente,
Ponte 25 De Abril, Museu da Eletricidade, Exposição militar das diversas forças armadas, e
o Padrão dos descobrimentos;
• Colaboração e Apoio ao Agrupamento de Escolas António Sérgio, na organização do
Torneio "Bola ao Fundo", para jovens do 4.º Ano de todas as Escolas do Agrupamento,
contou com cerca de 96 jovens de diversas equipas. Procurou-se sensibilizar os jovens
para a prática de atividade física, desenvolvendo o espirito de equipa e de entreajuda;
• Apoio á Peregrinação em BTT Agualva-Fátima, realizada pelo Clube Mouca BTT, pelos
caminhos do Atlântico. A prova de BTT durou cerca 1 dia e meio, percorrendo 180 Km.
Participaram no evento cerca de 65 pessoas, contando com atletas, familiares e amigos.
Em Fátima todos puderam confraternizar com um piquenique conjunto á boa
portuguesa, juntando todos os farnéis;
• Programa de Ocupação de tempos Livres para jovens dos 15 aos 20 anos, este programa
foi desenvolvido pelos pelouros da Educação e Juventude. Este programa procura dar
uma ocupação aos jovens nos períodos de férias, em contato com a atividade
associativa e profissional da nossa freguesia, onde realizaram atividades de voluntariado,
pintura de muros de escolas, apoio a associações de deficientes, limpezas e pinturas dos
parques lineares, entre outras.
Pretende-se com este programa, promover a responsabilidade social dos jovens, ocupar
de forma saudável as férias dos participantes, aumentar o conhecimento sobre a
freguesia;
• Apoio ao Grupo Novos Talentos, na deslocação dos seus jovens atletas a Azambuja;
• Apoio á Associação Mouca BTT, no transporte de equipamentos, para uma atividade a
realizar pela referida associação;
• Apoio á organização da Caminhada solidária da Saúde Jardim do Professor em Agualva
- Casa da Cultura de Mira Sintra, onde cada participante contribuiu como preço de
inscrição um bem alimentar;
• Reunião com várias Associações e Grupos Desportivos, professores de atividades
desportivas, departamentos desportivos de escolas;
• Participação de algumas associações desportivas nas cerimónias do 25 de Abril da
Câmara de Sintra;
• Aquisição de Serviços de dinamização das atividades promovidas pelo Gabinete de
Ação Técnica Desportiva (professor Tiago Cunha), em substituição do professor Miguel
Dábrio, que saiu para ir chefiar o departamento desportivo de uma escola privada.
Aproveitamos para manifestar o agradecimento ao excelente trabalho realizado pelo
professor Miguel Dábrio e desejar o maior sucesso ao novo professor Tiago Cunha, com
quem tem sido um privilégio trabalhar.
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Algumas atividades que estavam agendados no plano de atividades foram alteradas as
datas da sua realização, devido á questão de substituição do professor de ginástica;

EDUCAÇÃO
• Teve início no passado dia 13 de junho o Programa Férias em Movimento – Verão 2016,
destinado a crianças e jovens da freguesia com idades compreendidas entre os 6 e os 14
anos. O objetivo passa por proporcionar aos mais novos um conjunto de atividades
educativas, lúdicas, desportivas, praia e piscina. De salientar, que inicialmente estava
previsto a realização de dois turnos, mas perante a existência de crianças em lista de
espera, a autarquia decidiu abrir mais um turno, de forma a responder às necessidades
das famílias. Assim, neste Verão serão realizados três turnos, com periodicidade quinzenal.
Acrescente-se ainda, que integram o Programa Férias em Movimento, crianças
referenciadas pelo Núcleo da Ação Social, de forma gratuita.
• Também direcionada aos jovens, mas com idades compreendidas entre os 15 e os 20
anos, a autarquia de Agualva e Mira Sintra, em parceria com a Associação Juvenil
Dínamo, está a promover de 20 a 24 de junho, o Projeto Ativa.Ação.
O Projeto Ativa.Ação tem como objetivo principal a ocupação dos tempos livres dos
jovens munícipes, através do contacto com atividades estruturadas e organizadas em
variadas áreas de atividade associativa e profissional, proporcionando igualmente o
contacto com o mundo do trabalho autárquico e institucional. Por outro lado, pretende
promover a responsabilidade social nos jovens, ocupar de forma saudável as férias dos
participantes, o contacto com vários tipos de voluntariado, promover o desenvolvimento
pessoal e social dos participantes e proporcionar o aumento de conhecimento sobre a
freguesia;
• Subordinado ao tema 'Os miúdos e a Natureza', realizou-se no passado dia 5 de junho no
Jardim da Anta em Agualva, o Dia da Criança e do Ambiente. Durante a iniciativa os
mais pequenos tiveram oportunidade de participar em diversas atividades como jogos
lúdicos e tradicionais, atividades com os escoteiros, insufláveis, pinturas faciais,
modelagem de balões, oficinas e teatro de marionetas, plantação de morangueiros,
entre outras. No final da tarde, todos os participantes tiveram ainda oportunidade de
saborear o lanche oferecido pela autarquia de Agualva e Mira Sintra.
• No âmbito das atividades extracurriculares da disciplina de Matemática, da Escola
Secundária de Ferreira Dias, apoiámos a aquisição de troféus para os alunos que se
distinguiram nesta área.

CULTURA
• No âmbito das Comemorações do 42.º aniversário da Revolução dos Cravos realizou-se
durante o mês de abril um conjunto de iniciativas.
Assim, entre 4 e 26 de abril esteve patente ao público na sede da Junta de Freguesia em
Agualva, a Exposição 'Carlos Paredes - O homem e a vida'. O objetivo passou por
homenagear um dos ícones incontornáveis do 25 de Abril.
De forma a assinalar uma das noites mais importantes e emblemáticas da História de
Portugal, realizou-se no passado dia 24 de abril o Concerto da Banda Tributo a Zeca
Afonso no Parque Linear do Cacém. Uma organização conjunta entre a União de
Freguesias de Agualva e Mira Sintra e a União de Freguesias do Cacém e São Marcos.
Para mostrar aos mais jovens o significado histórico da Revolução dos Cravos, a autarquia
de Agualva e Mira Sintra em parceria com o GAVE (Grupo de Artistas de Vale Eureka),
promoveu o Workshop 'O 25 de Abril e o Barro' no JI Agualva nº 2, JI Colaride e JI/EB1 de
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Mira Sintra. Durante a iniciativa os mais pequenos tiveram oportunidade de mexer no
barro e preparar alguns objetos alusivos à época.
• Entre 15 de abril e 15 de junho, a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra promoveu
a 1ª edição do concurso Prémio de Artes Plásticas Lívio de Morais. A iniciativa teve como
principal objetivo promover as artes plásticas nas áreas de pintura e escultura e contou
com a participação de 8 artistas. O Júri reuniu nas instalações da Junta de Freguesia de
Agualva Mira Sintra, no dia 6 de Junho de 2016, pelas 11h00.
• E foi em grande clima de alegria e muita animação que Agualva viu regressar um dos
mais antigos certames da região saloia, a Feira de Maio. Durante os dias 13, 14, 15, 20, 21
e 22, o Largo da República recebeu centenas de visitantes que tiveram oportunidade de
revisitar o passado e "viajar" até ao início do século XX.
• À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia está a promover de 11 de junho
a 30 de julho, os tradicionais Bailes Populares no Largo da República em Agualva. A
iniciativa decorre todos os sábados e tem por objetivo dinamizar um dos locais mais
emblemáticos da freguesia. De salientar ainda que no dia 2 de julho irá decorrer o Arraial
de S. Pedro que contará com uma sardinhada e porco no espeto, uma iniciativa entre a
Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra e a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Agualva-Cacém.
• A Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra apoiou a 10.ª Mostra do Brinquedo, que teve
lugar entre 29 de Maio a 5 de Junho na Casa da Cultura Lívio de Morais

USIAMS (UNIVERSIDADE SÉNIOR INTERGERACIONAL DE AGUALVA E MIRA SINTRA)
Intervenção proferida na cerimónia de encerramento do ano letivo, realizada no dia 15 de
junho, na Casa da Cultura Lívio de Morais:
“Referi nesta mesma sala em janeiro de 2014 que a Universidade Sénior que então inaugurávamos
era a resposta a um dos compromissos que assumimos no ato da tomada de posse.
Porque o conhecimento deve ser contínuo, assumimos que o 15.º compromisso seria o de dotar
Agualva e Mira Sintra com uma Universidade Sénior, em colaboração com as instituições que
iniciaram esta ideia, de modo a aumentar a capacidade para integrar e valorizar a crescente
população idosa da Freguesia.
Referi na altura que pretendíamos alterar tudo que entendêssemos estar errado, ao mesmo tempo
que pretendíamos manter e valorizar tudo o que considerássemos como positivo.
Era o caso. Já existia a ideia de uma Universidade Sénior de Mira Sintra.
Mas era uma universidade pensada à escala da Freguesia de Mira Sintra, que foi necessário
ampliar para incluir a Freguesia de Agualva.
Uma Universidade que se pretendia que funcionasse em vários espaços, não apenas pela
impossibilidade física de a concentrar num único espaço, mas também porque então se
considerava importante que os nossos seniores mantivessem hábitos de circulação e de convívio.
Uma Universidade que tem sua sede na Rua Timor Lorosae, nas instalações da Junta em Mira Sintra,
mas cujas aulas funcionam também na Cruz Vermelha e na ARPIMS, bem como nas instalações da
Junta em Agualva.
Tivemos e continuamos a ter algumas dificuldades:
A primeira foi a de conseguir que os seniores de Agualva se desloquem às instalações situadas em
Mira Sintra.
A segunda dificuldade foi a inversa, a de conseguir que os seniores de Mira Sintra se desloquem às
instalações situadas em Agualva.
Esta dificuldade traduziu-se na reduzida inscrição inicial em algumas disciplinas, com inscrições
muito associadas com o local de funcionamento das aulas.
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Uma reduzida inscrição que é pouco compatível com os 41 mil habitantes desta nossa freguesia.
Optámos por isso por garantir um conjunto mínimo de disciplinas que se realizassem nas instalações
da Junta em Agualva, permitindo a participação de mais pessoas.

A Universidade Sénior começava então no seu ano zero. Um ano de experimentação mas que
representava um caminho novo.
O ano zero foi um sucesso para a nossa nova Universidade. O ano um foi de confirmação. O ano
dois colocou-nos agora perante um dilema.
A Universidade necessita de espaço para crescer. Para se ampliar.
Necessita de um espaço central que permita o encontro de professores e alunos.
Necessita de um espaço central que permita que tanto os seniores de Agualva como os seniores
de Mira Sintra sintam o espaço como seu.
Atentos a esta necessidade, procuramos diversas soluções possíveis, e julgo que conseguimos
encontrar um espaço ideal e um parceiro de excelência.
O antigo Jardim Infantil do Centro Paroquial de Agualva, localizado no Largo da República estava
encerrado há algum tempo e tem uma centralidade perfeita.
Nos contactos estabelecidos com a Paróquia de Agualva encontrámos no Sr. Padre Domingos e no
Sr. José Alberto um parceiro empenhado e disponível desde a primeira hora para uma possível
cedência de espaço.
Vamos ainda apresentar uma proposta formal junto dos parceiros da nossa Universidade, a Cruz
Vermelha de Agualva-Cacém e a ARPIMS, no sentido de incluir a Paróquia de Agualva como um
novo parceiro da Universidade.

No entanto, qualquer alteração na localização das salas de aula estará sempre dependente do
interesse e disponibilidade dos professores, a nossa matéria-prima fundamental, a quem já tive a
oportunidade de referir as conversações em curso.
Mas julgo que esta sessão de encerramento é também uma altura adequada para esta
informação, transmitindo a todos os presentes esta novidade, que corresponde a uma pequena
grande alteração que pretendemos introduzir no próximo ano.
Caros alunos. Caros professores
Julgo que estamos todos mais uma vez de parabéns.
Estão de parabéns os parceiros que têm garantido o adequado funcionamento da Universidade, e
no caso da Junta de Freguesia às funcionárias Sónia Barata e Patrícia Alves
Está de parabéns quem se disponibilizou gratuitamente para ensinar a outros um pouco do que
sabe. Mas fundamentalmente a quem se inscreveu para aprender um pouco, mas também para
ensinar muito sobre a sua experiência de vida.
Muito obrigado a todos.”

Como referido, foi assumido publicamente como prioridade a procura de novas instalações
para a Universidade Sénior, que permitam realizar o passo seguinte, o do seu crescimento e
consolidação.

ATIVIDADES SENIORES
• No âmbito do Programa +Sénior direcionado para a população sénior residente no
território da freguesia, a autarquia de Agualva e Mira Sintra tem promovido diversas
atividades.
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Desta forma, foi no meio de muita alegria e animação os Seniores neste último trimestre,
tiveram oportunidade de assistir no Casino do Estoril ao espetáculo “O musical da minha
vida” de Filipe La Féria, e uma visita a Alcobaça.
Já em maio e à semelhança de outros anos, realizou-se no dia 13 a tradicional
Peregrinação ao Santuário de Fátima. A iniciativa contou com a participação de 100
seniores.
• Conscientes de que a população Sénior da Freguesia em necessidade em ocupar os
tempos livres no Verão e com o objetivo de proporcionar uns dias de
descanso a esta população, encontra-se a decorrer o Programa
+Sénior, assim os nossos Seniores poderão usufruir de 6 turnos, com
duração semanal, que contará com a participação de 3 centenas
de seniores.
De salientar ainda que a praia da Costa de Caparica e a praia do
Tamariz são os destinos de eleição.
• Realizou-se no dia 29 de abril, na sede da Junta de Freguesia, uma Sessão de
esclarecimento da CoolCoop sobre as atividades desenvolvidas por esta associação. De
salientar que esta instituição sem fins lucrativos tem por objetivo implementar projetos na
área social junto das camadas mais fragilizadas da população.

Relativamente à cedência de autocarros e viaturas da Freguesia durante os meses de abril,
maio e junho, realizamos uma média de 80 serviços de autocarro e cedemos
periodicamente viaturas para transporte de materiais e bens alimentares à Cáritas, Probem
e Vicentinos.

NÚCLEO DO ESPAÇO PÚBLICO
Foram realizadas diversas intervenções no espaço público, considerando
a disponibilidade dos meios técnicos e humanos existentes, sendo dada
continuidade ao contrato de manutenção do espaço público, através
do qual tem sido possível regularizar a manutenção das calçadas e
preparar diversas pequenas intervenções.
As intervenções correspondem a obras diversas, que incluem entre outras
as limpezas semanais, o transporte de bens alimentares, as podas das
árvores, para além dos trabalhos de calcetamento e foram realizadas com os meios
técnicos e humanos existentes na freguesia, com prioridade para as reclamações
apresentadas.
Manteve-se regularizada a reparação das calçadas, efetuando no prazo máximo de trinta
dias todas as reclamações relativas a danos nas calçadas, através da equipa que está
dedicada essencialmente a essa tarefa ou com recurso à empresa a quem foi adjudicada
a empreitada de fornecimento contínuo de conservação de calçadas. Alguma falta de
capacidade de resposta da empresa tem provocado uma sobrecarga de trabalho, a que
os funcionários do Núcleo do Espaço Público têm sabido dar resposta atempada.
Paralelamente temos efetuado o acompanhamento das obras municipais em execução,
como sejam a construção do Jardim da Quinta da Fidalga, cuja inauguração está prevista
para o dia 29 de junho ou a recuperação do Centro Lúdico das Lopas, cujas obras
decorrem a bom ritmo.
Apresenta-se a relação de obras realizadas pelos meios próprios da Junta de Freguesia ou
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com recurso à empresa Área Cosmopolita, com a qual a Junta celebrou um contrato na
sequência do Procedimento n.º E01/2015 - Aquisição de serviços de conservação de
calçadas na União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra:

OBRAS DIVERSAS
abril 2016
•
•

•

Limpezas semanais:
Parques Infantis e Ringues Desportivos
Transporte de bens alimentares:
Probem
Cáritas
Vicentinos
Cruz Vermelha Portuguesa
Paróquia de Mira Sintra
Trabalhos diversos:
R. 1º Maio
Remoção de tubos que se encontram na rua;
R. Domingos Borges
Colocação de corrente impedindo o estacionamento
abusivo no jardim da Anta e colocação de sinal de
trânsito proibido;
Av. Bons Amigos
Colocação de porta em contador do smas;
R. Joaquim Guilherme C. Caldas Colocação de porta em contador do smas.

maio 2016
• Limpezas semanais:
Parques Infantis e Ringues Desportivos
• Transporte de bens alimentares:
Probem
Cáritas
Vicentinos
Cruz Vermelha Portuguesa
Paróquia de Mira Sintra
• Trabalhos diversos:
Av. Bombeiros Voluntários 102
colocação de porta em contador do smas;
Praceta Ferreira de Castro
Reparação da altura dos sinais de trânsito;
Parque Infantil Ribeira do Grajal Recolocação placa parque infantil na nova localização
do parque.
junho 2016
• Limpezas semanais:
Parques Infantis e Ringues Desportivos
• Transporte de bens alimentares:
Probem
Cáritas
Vicentinos
Cruz Vermelha Portuguesa
Paróquia de Mira Sintra
• Apoio às atividades:
Montagem de palcos:
Largo da República;
Av. dos Missionários;
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Av. Sta. Maria;
Escola Secundária Ferreira Dias.
•

Trabalhos diversos:
Av. Cidade de Londres
Av. Bons Amigos – jardim
R. Cardeal Patriarca

Reparação de bebedouro;
Reparação de bebedouro;
Reparação da ponte de acesso à freguesia do Cacém.

REPARAÇÃO DE CALÇADAS
abril 2016
Serviços externos da Junta de Freguesia
• R. Paulo Freire
Colocação de 5 pinos fixos e 1 rebatível
• R. Paulo Freire
Reparação da calçada
• Av. Sta. Maria 62
Reparação lajetas
• Av. Cidade de Londres, nº 1
Reparação de calçada abatida
• Av. dos Missionários 59
Reparação de calçada
• R. Dr. António José de Almeida
Reparação das esferas de betão
• Praceta da Juventude
Recolocação pino rebatível
• R. Cidade de Amesterdão
Reparação de calçada
• R. Cidade de Praga
Reparação calçada e lancil
• R. Herminigildo Capelo
Reparação calçada
maio 2016
Serviços externos da Junta de Freguesia
• R. da Ribeira
Reparação lajetas
• R. António Sérgio
Reparação de calçada com algeroz
• Av. dos Missionários
Reparação de calçada junto ao nº 63
• R. Azevinho
Reparação de calçada
• R. da Padeirinha e pracetas
Reparação de calçada em vários pontos
• R. Sacadura Cabral
Reparação da calçada em vários pontos
• Av 25 de Abril cruzamento com R. António Aleixo

Processo

m²

-

6,00

188.2016

10,00

194.2016

2,00

179,2016

4,00

196.2016

4,00

-

1,00

-

1,00

-

7,00

-

13,00

1,00
Total mês 49,00
Processo

m²

-

1,00

-

7,00

-

1,00

-

2,00

-

3,00

-

3,00
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparação do pavimento em lajetas
R. C Alto Colaride
Reparação da calçada junto à QUADRIMOVEL
R. Luis de Camões
Reparação da calçada na entrada das galerias
Praceta da Amizade
recolocação pino
Praceta Cidade de Londres
Reparação de calçada e degraus da escadinha
Av. Bons Amigos
Colocação de 2 pinos rebatíveis
Av. Missionários
Reparação calçada junto ao nº 51
R. Gil Vicente
Reparação calçada
Praceta das Descobertas
Colocação de pino e sinal de trânsito
R. Alda Nogueira
Reparação calçada abatida entrada do 14A
Praceta das Descobertas
Recolocação de pilaretes sinal trânsito
R. Sacadura Cabral
Reparação pavimento rodoviário em pedra
R. Maria Alda Nogueira cruzamento com a R. Octávio Homem
Recolocação de pilaretes - 7 pinos
Av. dos Bons Amigos
Reparação lajetas vermelhas
Av. Fernão Mendes Pinto
Recolocação pinos
Praceta Luís de Camões
Recolocação pinos
R. Elias Garcia
Reparação de calçada junto ao talho SILAU
Largo da República
Correção rampa acesso ao passeio e reacerto do pino rebatível
Praça Aristides de Sousa Mendes
Reparação calçada junto ao quiosque transportes urbanos
R. Otávio Homem
Reparação calçada
R. Alda Nogueira
Reparação calçada
R. Elias Garcia
Reparação calçada junto à bilheteira VIMECA
Praceta Ferreira de Castro
Recolocação de sinal de trânsito
Av. Bons Amigos
Reposição de pino e calçada

256,2016

1,00

258.2016

3,00

259,2016

2,00

72.2016

1,00

263,2016

3,00

-

2,00

-

1,00

-

1,00

-

2,00

176.2016

3,00

285.2016

1,00

286.2016

6,00

131.2016

10,00

-

3,00

-

5,00

239.2016

4,00

-

5,00

326.2016

-

326.2016

4,00

-

6,00

-

1,50

-

6,00

-

1,00

-

1,00
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Empreitada – Área Cosmopolita
• R. Fundação D. Pedro IV
Renovação da calçada que se encontra escorregadia
• R. Capitão Henrique Galvão, 14
Renovação da calçada para permitir o escoamento das águas
• R. Octávio Homem 23
Rebaixar passeio e lancil de modo a permitir acesso à garagem

junho 2016
Serviços externos da Junta de Freguesia
• R. Ponte Nova
Recolocação de pino nas escadas de acesso ao jardim esplanada
• R. Bartolomeu Dias
Reparação calçada
• R. Vasco da Gama
Reparação de pino
• R. Fundação D. Pedro IV
Reconstrução muro e criação de 2 rampas de acesso ao passeio
• Parque urbano
Reparação calçada
• R. Afonso Albuquerque
Reparação calçada
• Av. 25 Abril
Reparação calçada
• R. José Afonso 11
Remoção grelha e reparação calçada
• R. António Nunes Sequeira
Reposição de lancil e pino
• Praceta Ferreira de Castro
Reparação de calçada e sinais de trânsito

Proc.

m²

31.2016

30,00

43.2016

15,00

110.2016
8,00
Total mês 141,00

Processo

m²

-

8,00

326.2016

1,00

326.2016

1,00

326.2016

2,00

326.2016

4,00

326.2016

10,00

326.2016

4,00

-

4,00

-

1,00

7,00
Total mês 42,00

SECRETARIA
ATENDIMENTO
O atendimento da Junta de Freguesia recebeu neste período 3733 cidadãos, dos quais:
o 1028 corresponderam a inscrições em diversas atividades da Junta de Freguesia.
o 21 corresponderam a reclamações relacionadas com o espaço público, dando a
origem aos procedimentos definidos.
o 277 corresponderam a atendimentos prioritários.
O atendimento da Junta de Freguesia emitiu um total de 819 atestados, correspondendo
666 atestados nas instalações de Agualva, 52 atestados nas instalações de Mira Sintra e 106
atestados na Loja do Cidadão de AgualvaCacém.
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o 718 destes atestados corresponderam a confirmações de residência e confirmação
do agregado familiar;
o 116 destes atestados corresponderam a provas de vida;
o 26 destes atestados corresponderam a confirmação de insuficiência económica,
emitidos depois da sua confirmação pelas técnicas de ação social da Junta;
Foram emitidos 108 registos e licenças caninas nas instalações da Junta de Freguesia, dos
quais 92 em Agualva e16 em Mira Sintra;

APRESENTAÇÕES PERIÓDICAS
No âmbito do Protocolo estabelecido com o Centro de Emprego do IEFP, o serviço de
atendimento registou no segundo trimestre de 2016 um total de 4046 apresentações
periódicas, das quais 3630 em Agualva e 416 em Mira Sintra;

PROTOCOLO COM A ORDEM DOS ADVOGADOS
Na sequência da Parceria estabelecida com a Ordem dos Advogados, continuaram a ser
disponibilizadas consultas jurídicas, que se realizam todas as quartas-feiras, nas instalações
da Junta de Freguesia em Agualva.
No âmbito da Parceria foram realizadas no trimestre um total de 44 consultas jurídicas.

PROTOCOLO COM O CENTRO DE APOIO AO IMIGRANTE
Continuou o CLAI Itinerante, resultado de uma parceria entre a Associação Olho Vivo, o Alto
Comissariado para as Migrações e a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, entre
outras freguesias do Concelho de Sintra.

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO
O gabinete de apoio psicológico deu continuidade ao trabalho realizado no apoio aos
cidadãos, garantindo a oportunidade de acesso a um serviço especializado com custo
adaptado à sua realidade económica.
Continua a sentir-se a necessidade de realização de consultas gratuitas, dadas as
condições económicas de várias famílias.

X
ASSINATURA DIGITAL
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia
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