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Informação sobre a Atividade da Junta de Freguesia 

 Quarto trimestre de 2013 

 

A atividade da Junta de Freguesia no quarto trimestre de 2013 apenas se refere aos dois 

meses deste executivo, considerando que a atividade desenvolvida pelos anteriores 

executivos das duas Juntas de Freguesia foram avaliados nas últimas eleições autárquicas. 

Uma atividade que teve cinco objetivos estruturantes bem definidos: 

 Ouvir as pessoas; 

 Agregação e consolidação das contas das Freguesias de Agualva e de Mira Sintra, 

depois de se conseguir ligar os softwares contabilísticos existentes nas duas Freguesias; 

 Preparação do Orçamento para 2014, que se conseguiu apresentar para deliberação 

antes do início do ano civil; 

 Reorganização dos serviços da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, fazendo 

coincidir a reorganização dos serviços com o início do próximo ano; 

 Definição das prioridades para a Freguesia, sem prejuízo do cumprimento integral dos 

compromissos assumidos. 

 

Paralelamente, foi decidida uma periodicidade semanal para realização das reuniões da 

Junta de Freguesia, tendo-se realizado oito reuniões, de que resultaram a aprovação de 

trinta e duas propostas por unanimidade e duas deliberações por maioria, que se 

encontram disponíveis a todos os vogais para consulta. 

 

Atividades mais relevantes: 

Realizou-se no dia 18 de dezembro, um lanche festa para os idosos de Agualva e Mira Sintra, 

onde estiveram presentes um número superior a 350 pessoas. 

Procedeu-se à colocação de iluminação de Natal na Freguesia, com os meio próprios da 

Junta e utilizando o material existente em Mira Sintra, que foi reparado para o efeito. 

Considerando a iluminação existente, esta foi colocada na Rotunda de Mira Sintra, na 

estátua junto à Av. 25 de abril, no Parque Urbano de Mira Sintra, no Largo da República e no 

Jardim da Av. dos Bons Amigos. 

Foi feito um levantamento de todos os idosos isolados na freguesia. 

Foram concretizadas 3 ações recolhas de alimentos para serem distribuídos às famílias 

carenciadas da Loja solidária, sendo que uma delas foi inserida na Missão Sorriso e as outras 

foram intituladas de Agualva e Mira Sintra Solidárias. Para tal contámos com a preciosa 

colaboração dos voluntários da freguesia.  

Realizou-se um concurso de montras de Natal, no qual participaram 13 estabelecimentos 

comerciais, todos eles de Agualva. 

Realizou-se um concurso de presépios, no qual participaram 12 instituições, das quais 8 de 

Agualva e 4 de Mira Sintra. 

Iniciaram-se as inscrições para a Universidade Sénior, com 26 pessoas inscritas, das quais 15 

inscritas em Mira Sintra e 11 inscritas em Agualva. No total estão registadas inscrições em 104 

aulas. 
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Participação na reunião promovida pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta, 

onde foram apresentadas as prioridades de intervenção na Freguesia. 

Realizou-se uma reunião com os parceiros da rede social da Freguesia que prestam ajuda 

alimentar, na qual esteve presente o Senhor Vereador Eduardo Quinta Nova. 

Realizou-se uma reunião com as instituições desportivas e culturais da Freguesia, na qual 

esteve presente o Senhor Vice-Presidente Rui Pereira. 

Apostou-se na promoção e divulgação das atividades culturais através das redes sociais. 

Os dois autocarros foram cedidos a instituições 44 vezes, diretamente ou em colaboração 

com outras Freguesias do Concelho. Por 37 vezes foi cedido o autocarro de Mira Sintra e 7 

vezes o autocarro de Agualva, tendo sido percorridos um total de 3235 quilómetros. 

Foi aumentada a fiscalização na Feira de Colaride, através do prolongamento do acordo 

com o fiscal da Feira de Mira Sintra para incluir esta feira nas suas tarefas de fiscalização. 

 

Foram emitidos pela Junta de Freguesia, desde a tomada de posse e até ao dia 23 de 

dezembro, um total de 731 documentos em Agualva e 54 em Mira Sintra, dos quais se 

destacam 210 atestados de morada e 193 atestados destinados ao Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras. 

Foram efetuados cerca de 30 000 atendimentos para apresentação quinzenal do Centro de 

Emprego e foram ainda emitidas 52 licenças de canídeos. 

 

Ouvir as pessoas 

Foi definida a segunda-feira como dia de atendimento semanal a todas as pessoas que 

manifestem o interesse em reunir com o Presidente da Junta. Está definido que este 

atendimento se realiza de manhã nas instalações da Junta em Agualva e de tarde nas 

instalações da Junta em Mira Sintra. 

Paralelamente e sem obrigatoriedade de marcação há indicações para proceder ao 

agendamento de quaisquer reuniões solicitadas por instituições da Freguesia, que se 

realizaram nas instalações da Junta ou dos visitados. 

 

Agregação e consolidação das Contas das Freguesias de Agualva e de Mira Sintra 

A agregação das contas foi realizada logo que foi possível ligar as instalações de Agualva e 

de Mira Sintra através de um VPN, permitindo a interligação dos softwares das duas antigas 

Freguesias. 

De referir que os saldos disponíveis no conjunto das duas Freguesias, devido à situação 

financeira existente em Agualva, não garantiam o pagamento atempado da totalidade 

dos vencimentos dos funcionários e colaboradores. 

Apenas a antecipação, por parte da Câmara Municipal de Sintra, de receitas decorrentes 

dos Protocolos existentes garantiu esse pagamento sem necessidade de recorrer a um 

empréstimo bancário, que teria que ter o consentimento dos Senhores Vogais desta 

Assembleia. 

Com a regularização das contas e garantia de pagamento dos salários, procedeu-se de 

imediato ao pagamento de todos os compromissos assumidos pela anterior Freguesia de 

Agualva, designadamente o pagamento das Mesas de Voto ou os prémios e subsídios 

atribuídos a instituições e não pagos. 
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Orçamento para 2014 

O orçamento para 2014 cifra-se em €1.268.456,38, onde se destacam como receitas 

€242.171,00 do Fundo de Financiamento das Freguesias, €219.886,60 do Apoio Financeiro da 

CMSintra e €518.107,51 do Protocolo com a CMSintra (a que devem ser deduzidos cerca de 

€97.000 de pagamento de água). 

Nas despesas existe um grande peso com os custos fixos relacionados com os vencimentos 

dos funcionários e colaboradores, que se pensa minimizar com a organização dos serviços 

proposta e não renovação da generalidade das avenças. 

Foram alteradas as regras para a apresentação do orçamento, que são de novo 

apresentadas por áreas de atividade correspondentes aos Pelouros dos diferentes vogais. 

Com a consciência das dificuldades que o país enfrenta e das restrições financeiras que 

estão a ser impostas às autarquias locais no quadro do Orçamento Geral do Estado para 

2014, que se manifesta numa quebra significativa nas verbas protocoladas com a Câmara 

Municipal de Sintra em menos 15% de transferências financeiras. 

Considerando o constrangimento e esforço de consolidação orçamental que nos é imposto, 

torna-se indispensável racionalizar as despesas da Freguesia de forma a canalizar os parcos 

recursos financeiros para a ação social e proteção dos mais carenciados e requalificação 

do espaço público, considerando que as receitas próprias são muito escassas. 

 

Reorganização dos serviços da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra 

Considerando a existência de diversos espaços utilizados pelas duas anteriores Juntas de 

Freguesia, que podem ser utilizados em condições financeiramente mais vantajosas, e 

considerando também que é necessário otimizar os recursos humanos existentes, os serviços 

foram reorganizados com os seguintes pressupostos: 

 Manutenção do atendimento aos munícipes, em todas as suas valências, em ambas as 

instalações de Agualva (Rua António Nunes Sequeira) e Mira Sintra (Avenida Timor 

Lorosae); 

 Concentração dos serviços administrativos nas instalações de Agualva (Rua António 

Nunes Sequeira); 

 Concentração dos Serviços Sociais nas instalações de Mira Sintra (Avenida Timor Lorosae); 

 Concentração dos serviços da Equipa do espaço público e sua transferência das atuais 

instalações alugadas na Praceta da Juventude para as instalações da Junta existentes 

nas traseiras da Rua Dr. Agostinho Neto; 

 Transferência da Loja Solidária das atuais instalações alugadas para as instalações da 

Junta existentes na Praceta da Amizade, em Mira Sintra; 

 Transferência das Oficinas e Armazém das atuais instalações alugadas para as 

instalações da Junta existentes na Rua Fundação D. Pedro IV; 

 Adaptação e alteração das funções de alguns funcionários bem como do local físico de 

trabalho, de modo a adaptar os serviços às alterações propostas para a reorganização 

dos serviços. 

 

Prioridades para Agualva e Mira Sintra, tal como apresentadas ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta no documento escrito que lhe foi enviado. 
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Esta informação é enviada para conhecimento, apesar de se encontrar desatualizada pelos 

desenvolvimentos posteriores relativamente às prioridades 1 e 4 apresentadas para a 

Freguesia. Em negrito estão indicadas as prioridades referidas na reunião realizada. 

À escala da Cidade de Agualva-Cacém: 

1. Conclusão da ligação entre a linha ferroviária de Sintra e a linha ferroviária de Cascais, 
através da ligação entre Oeiras e Agualva-Cacém, dando continuidade à ligação já iniciada em 

Oeiras através do sistema SATU ou em Elétrico rápido ou Metro de superfície, de acordo com o 

percurso já acordado entre as Câmaras Municipais de Sintra e de Oeiras. 

2. Execução de um Plano de Urbanização para a Cidade de Agualva-Cacém, integrado na 

revisão do PDM e dando continuidade aos princípios que definiram a intervenção do Cacém Polis. 

3. Criação de um espelho de água no Parque Linear, através da colocação de pequenos 

açudes na Ribeira das Jardas. 

4. Execução da rua de ligação entre o Impasse da Oca e a Av. 25 de abril, encurtando 

distâncias e criando alternativas viárias para retirar trânsito ao centro de Agualva. 

5. Instalação de uma Loja de Cidadão na cidade. 

À escala da Freguesia de Agualva e Mira Sintra: 

1. Novas instalações para o Centro de saúde em Agualva, promovendo a sua transferência para 

as antigas instalações da fábrica Melka. 

2. Lutar por um parque urbano no Lago dos 4 caminhos, para colocar este espaço ao serviço da 

cidade, criando um parque de lazer que aproveite este recurso hídrico e resolvendo um problema 

que se arrasta há décadas; conhecendo os efetivos direitos adquiridos que o atual proprietário 

possa ter e negociar uma eventual permuta de terrenos com uma das parcelas de terreno municipal 

resultantes da intervenção do Cacém Polis. 

3. Recuperação da Quinta da Fidalga e reintrodução do centenário Mercado de Agualva no 

Largo da República, adaptado às atuais exigências de qualidade urbana e condições da praça. 

4. Remoção das bombas de combustível da BP, não permitindo a continuação do contrato findo, 

considerando os problemas de segurança colocados pela sua localização, e permitindo a 

construção de uma rotunda no fim da Avenida dos Bons Amigos. 

5. Colaboração dos serviços da Câmara Municipal de Sintra para planeamento das 

intervenções urbanas na área da freguesia, com a disponibilização de meios técnicos e 

humanos para a alteração dos espaços verdes protocolados e para a execução de obras de 

requalificação de espaços urbanos, como a escada na Avenida dos Bons Amigos e a Avenida D. 

Nuno Álvares Pereira.  

6. Construção de um grande parque infantil no Jardim da Avenida dos Bons Amigos e 

transferência da estátua dos Bons Amigos para o centro da praça. 

7. Colocação de contentores de lixo enterrados de grande dimensão (tipo molok) e construção 

de cais para os contentores de superfície, evitando a colocação anárquica de contentores em 

cima dos passeios. 

8. Construção de uma Casa da Juventude e criação de condições para a prática de desportos 

de rua, designadamente com a construção de uma pista de skate. 

 

O Presidente da Junta 

 

 

Carlos Casimiro 


