JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA
PRESIDENTE

Informação escrita relativa à atividade da Junta de Freguesia
Primeiro trimestre de 2014
PRESIDENTE
Este trimestre ficou marcado pela implementação prática da reorganização dos serviços
anteriormente apresentada.
Concretizou-se a transferência das instalações da oficina da Rua da Parada para as
Traseiras da Rua Agostinho Neto e a transferência da Loja Solidária da Rua José Baltazar
Bastos Costa para as instalações da Junta sitas na Praceta da Amizade.
Esta transferência implicou um grande esforço por parte dos trabalhadores do Núcleo de
Espaço Público, que garantiram o cumprimento dos prazos acordados no momento da
rescisão com os senhorios dos respetivos espaços.
Foi organizada a rede social da Freguesia, tendo-se realizada a primeira reunião formal,
onde se aprovou o Regulamento da Comissão Social da Freguesia.
Foi celebrado o Protocolo de delegação de competências com a Câmara Municipal de
Sintra, fundamental para a gestão da Freguesia e para a garantia da qualidade do espaço
público.
Na sequência do Protocolo foi adjudicada a manutenção das calçadas, que permitirá
responder com maior celeridade às diversas ocorrências registadas no Observatório do
Espaço Público.
No mesmo sentido, está em preparação a adjudicação da empreitada para a
manutenção dos espaços verdes.

São apresentadas as principais iniciativas, atividades ou reuniões que ocorreram durante o
primeiro trimestre de 2014:
•

Reunião com Sr. Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta
Realizada no dia 27 de fevereiro, em conjunto com a Presidente da Assembleia de
Freguesia e da União das Freguesias do Cacém e São Marcos, onde foram apresentadas
as prioridades para a cidade de Agualva-Cacém, onde vive mais de um quinto da
população do Concelho de Sintra e que julgámos importantes debater com a Câmara
Municipal de Sintra.
A cidade de Agualva-Cacém não é uma referência urbana reconhecida pela sua
qualidade, apesar de beneficiar de condições de acessibilidade, centralidade e
multiculturalidade que podem promover a realização de atividades que sejam
referências no contexto nacional.
Em benefício de todos e com a colaboração da Câmara, julgamos ser importante criar
as condições que permitam reverter essa realidade, dando continuidade aos
pressupostos que levaram à escolha da cidade para o desenvolvimento do projeto Polis
e analisando os elementos diferenciadores que possam ser valorizados.
o Execução de um Plano de urbanização da cidade de Agualva-Cacém no âmbito da
revisão do PDM e dando continuidade aos princípios que definiram a intervenção do
Cacém Polis.
o Construção do edifício multiusos na área central da cidade (parcela M) com a
instalação de serviços municipais, integrada numa visão municipal de valorização dos
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diversos terrenos do domínio privado municipal existentes na cidade.
o Concretização da Loja do Cidadão prevista para a cidade.
o Resolução do problema do terreno do Lago dos 4 caminhos (processo Joaquim
Carvalho), através de eventual permuta de terrenos resultantes da intervenção do
Cacém Polis, para garantir a possibilidade de colocar no futuro este espaço ao serviço
da cidade e resolvendo um problema que se arrasta há décadas.
o Criação na cidade de uma Casa da Juventude, a implantar eventualmente na
Praceta anexa à Avenida dos Bons Amigos ou integrada no Centro Lúdico das Lopas;
para a criação de condições para a prática de desportos de rua, designadamente a
construção de uma pista de skate.
o Requalificação da Quinta da Fidalga, garantindo se possível o aproveitamento do
terreno existente com aptidões agrícolas para a criação de Hortas urbanas
qualificantes.
o Requalificação da Casa Ribeiro de Carvalho, tendo como finalidade a implantação
de um equipamento de hospedagem para jovens.
o Requalificação pontual de edifícios degradados na área central da Cidade, com a
intervenção no exterior de edifícios particulares localizados na Rua Elias Garcia,
integrando eventualmente a parcela N do Cacém Polis e utilizando o exemplo de
requalificação urbana efetuada na Rua Santos Matos na cidade de Amadora.
o Estudo da ligação entre a linha ferroviária de Sintra e a linha ferroviária de Cascais,
com ligação no interface rodoferroviário de Agualva-Cacém, caso exista a
possibilidade de financiamento comunitário a fundo perdido.
o Criação de um espelho de água no Parque Linear, através da colocação de
pequenos açudes na Ribeira das Jardas que permitam um plano de água com
aproximadamente 30 a 40 cm de profundidade.
o Promoção de eventos diferenciadores no contexto nacional e internacional, nas áreas
culturais ou desportivas (exemplo de Ercília Costa).
•

Assinatura do Protocolo de delegação de competências para a conservação de
espaços públicos entre o município de Sintra e a União das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra.
No sequência da assinatura do Protocolo ocorrida no Edifício dos Paços do Concelho no
dia 14 de março, a Junta de Freguesia recebeu com efeitos retroativos ao início do ano
diversos novos espaços que não faziam parte dos antigos Protocolos.
De destacar a exigência municipal do pagamento pela Junta de Freguesia da água
utilizada para a rega.

•

Reunião conjunta com Sr. Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta
Realizada o dia 14 de março, integrada na assinatura do Protocolo, onde foram
apresentadas as cinco prioridades da Freguesia:
o 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 o estudo de propostas de requalificação, como a remoção de
obstáculos à mobilidade urbana existentes na Avenida dos Bons Amigos e na Avenida
D. Nuno Álvares Pereira ou a execução da rua de ligação entre o Impasse da Oca e a
Avenida 25 de abril.
o A georreferenciação de todos os espaços verdes protocolados, garantindo a sua
inequívoca localização, com o fornecimento das licenças, programas ou ficheiros
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informáticos necessários à sua gestão e monitorização.
o Colaboração da Câmara Municipal de Sintra, através dos meios técnicos e humanos
que esta considere adequados e convenientes, na elaboração de projetos de
reconversão de espaços verdes, procurando a substituição de algumas espécies
vegetais existentes por outras que garantam menores custos de rega e manutenção.
o Possibilidade de revogação pontual de alguns dos espaços verdes ou espaços de
jogo e recreio protocolados, por iniciativa de qualquer das partes, caso hajam
fundados motivos que o justifiquem.
o Os espaços de jogo, recreio e recintos desportivos descobertos protocolados que não
decorram de continuidade de manutenção por parte das antigas Freguesias de
Agualva e de Mira Sintra, apenas serão rececionados depois de verificadas as suas
corretas condições de funcionamento, de acordo com as regras definidos pelo
município e pelas entidades certificadoras aplicáveis.
•

Participação no Conselho Geral da ANAFRE, realizada no dia 29 de março em
Gondomar;
Na minha intervenção voltei a referir a necessidade da Anafre estudar defender a
ampliação e diferenciação das competências próprias das Freguesias, considerando
toda a diversidade existente nestas autarquias.
Referindo também a comemoração dos 40 anos do 25 de abril como exigindo uma
maior tolerância democrática nas opiniões contrárias.

•

Participação no Workshop "Novos Desafios da Gestão Local nas Juntas de Freguesia",
realizado em Lisboa no dia 8 de março;

•

Participação na 6.ª Conferência de Proteção Civil, realizado em Ferreira do Zêzere no dia
15 de março; em conjunto com os Bombeiros de Agualva-Cacém e o Presidente da
União das Freguesias do Cacém e São Marcos;

•

Participação no Workshop PeriUrban, realizado em Lisboa no dia 31 de março, no qual
Agualva é um caso de estudo e onde se debateram as especificidades das freguesias
das áreas metropolitanas; Realização de um entrevista;

•

Participação na "Apresentação Pública do Relatório de Atividades de 2013 das CPCJ do
Concelho", realizada no Palácio Valenças no dia 3 de abril;

•

Participação no Gabinete de Apoio Empresarial, criado pela Câmara para analisar e
dotar o município e por arrasto a Freguesia de elementos que permitam maximizar o
aproveitamento dos espaços industriais e recursos económicos existentes.

•

Reuniões preparatórias do ACEEP (Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública).
Realizaram-se diversas reuniões com os representantes do SINTAP (Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos) do STAL
(Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional) e do STE
(Sindicato dos Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos).
Paralelamente realizou-se uma reunião com todos os trabalhadores que possam ser
abrangidos por este acordo, onde foi ouvida a sua opinião de forma aberta.
Com este acordo coletivo pretende-se garantir a manutenção das 35 horas semanais,
aceitando a existência da adaptabilidade e banco de horas.
Decorre ainda o processo negocial, estando o grupo designado pela Junta de Freguesia
a aguardar a realização de uma reunião com um dos sindicatos.
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PELOURO DO AMBIENTE, FEIRAS E MERCADOS E AUGIS
AMBIENTE
É a responsabilidade com maior impacto, no património natural ainda existente na
Freguesia e sinalizámos três áreas fundamentais e salvaguardar: Ribeira das Jardas; Jardim
da Anta; Parque Natural de Colaride.
A estratégia pensada assenta na procura de cativar os mais jovens para que ajudem a
cuidar todo este rico património, fundamental para manter a sustentabilidade e o equilíbrio
entre a natureza e as construções humanas. Neste pressuposto, renovou-se o contacto com
as Escolas Secundárias Ferreira Dias e Matias Aires, com as quais organizámos reuniões tendo
em vista a concretização de projetos ambientais de limpeza destes territórios.
Graças à sistematização dos serviços da Freguesia, preparou-se um dossier em que se
regista o lamentável e deplorável estado de ausência de limpeza no Parque Natural de
Colaride, que tem sido alvo de crimes ambientais consecutivos, com despejos ilegais. Esta
situação merece a maior atenção do vogal responsável que está a diligenciar para que
seja possível aos serviços Municipais garantirem a respetiva recolha destes lixos,
predominantemente industriais e de construções.

AUGIS (ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL)
Os bairros de génese ilegal que há décadas existem na Freguesia, mereceram a atenção
cuidada , tendo-se realizado uma reunião com a Comissão de Moradores do Grajal (maior
urbanização da Freguesia, nesta situação), em que se sistematizaram todos os problemas
decorrentes do facto do Bairro não estar legalizado.
Com o mesmo objetivo estivemos presentes, o Vogal e o Presidente da Junta, em reunião
com o Senhor Engenheiro Francisco Infante, responsável pelo Gabinete Municipal
vocacionado para a solução deste tipo de situações.
Houve ainda um contacto informal com moradores de Colaride e o inventário das três
pequenas AUGIS aí existentes. Feito este reconhecimento, os Serviços Municipais, estão
agora em melhores condições para desencadearem os procedimentos necessários à
solução de cada caso.

FEIRAS e MERCADOS
Foram revistos e aprovados os Regulamentos tanto da Feira do Levante de Mira-Sintra como
o do Mercado Sustentável de Colaride.
Foi adjudicada a obra de reparação do wc do Mercado de Colaride.
Foi feito o levantamento das dívidas existentes por parte dos feirantes, que no caso de
Colaride incluíam a de um feirante que devia mais de 3 anos, a quem se apresentou um
pagamento faseado ao longo do presente mandato.

PELOURO FINANCEIRO
Apresenta-se a análise financeira da Autarquia no período de 1 de janeiro a 31 de março de
2014, sendo consideradas as Receitas e Despesas realizadas no mesmo período.
A análise a que se procedeu teve em conta a execução da Receita e da Despesa
apurando-se a poupança corrente e o saldo de capital, assim como as taxas de execução
do período.
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Apresenta-se ainda a análise do peso das Despesas de funcionamento e de atividade,
tendo em conta a classificação orçamental do POCAL, bem como a evolução do
investimento realizado até 31 de março de 2014.
O levantamento da situação financeira teve por base os balancetes da Receita e Despesa
reportados à data de 31 de março de 2014.

1. ANÁLISE DA RECEITA
Neste período a freguesia arrecadou uma Receita total de 183.016,28 € o que
correspondente a Transferências Correntes no montante de 143.645,30 €. Na rubrica de
Investimento não foi contabilizado qualquer valor referente a transferências de capital, uma
vez que a Câmara Municipal de Sintra ainda não efetuo nenhuma transferência financeira
relativa a esta rubrica.
A taxa de execução financeira do total de Receita cobrada é referente ao 1º trimestre do
ano 2014, até ao momento, é de 14,43%.
Em termos gerais, pode concluir-se que em relação às Receitas arrecadas pela Freguesia no
período em análise:
-

A Receita arrecadada referente à cobrança de Taxas, Multas, Outras Penalidades,
Venda de Bens e Prestações de Serviços Correntes e outras receitas correntes, ascendem
39.370,98 € e representam 22% do total da receita cobrada líquida.

-

As transferências correntes e de capital, provenientes da Administração Central,
Administração Privada e da Administração Local são no montante de 143.645,30 € e
representam 78% do total da receita cobrada.

-

A Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) transferiu, no âmbito do Fundo
Financiamento das Freguesias no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2014, o
montante de 60.542,00 €.

O quadro que se segue reflete o modo como as Receitas se repartem pelas várias
classificações orçamentais: (valor em Euros)

Rubricas

01-Impostos

Previsões
Corrigidas

Receita
Cobrada

Grau Execução

Líquida

1,00

0,00

0,00%

52.878,25

15.119.15

28,59%

1.069.508,98

143.645,30

13,43%

61.062,34

16.799,15

27,51%

08-Outras receitas correntes

3,00

7.452,68

248,422,67%

10-Transferências de Capital

85.001,81

0,00

0,00%

1,00

0,00

0,00%

1.268.456,38

183.016.28

14,43%

04-Taxas, multas e outras
penalidades
06-Transferências correntes
07-Venda de bens e serviços
correntes

15-Reposições não abatidas nos
pagamentos
Totais
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3 – ANÁLISE DA DESPESA
O valor efetuado em Despesas representa o montante despendido pela autarquia no
desempenho das atribuições e competências que lhe são consagradas na Lei.
A Despesa efetuada pela Freguesia no período em análise atingiu 148.619,24 € sendo
147.282,86 € referentes a Despesas Correntes, e os restantes 1.336,38 € referente a Despesas
de Capital.
Os pagamentos efetuados repercutem-se numa taxa de execução financeira, da Despesa
paga relativamente à dotação orçamental de 11,72%.
O quadro que se segue reflete a situação da Freguesia por classificação económica tendo
em conta as respetivas rubricas orçamentais.
Valores Acumulados 01 de janeiro a 31 março de 2014 (Valor em Euros)
Rubricas

Dotações
Corrigidas

Despesas
Pagas

Grau de Execução

01-Despesas com o pessoal

465.127,17

100.250,38

21,55%

02-Aquisição de bens e serviços

511.653,19

44.662,08

8,73%

35.946,00

1.680,00

4,67%

6.925,68

690,40

9,97%

248.804,34

1.336,38

0,54%

1.268.456,38

148.619,24

11,72%

04-Transferências correntes
06-Outras despesas correntes
07-Aquisição de bens de capital
Totais
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À data de 31 de março de 2014, a taxa mais significativa de execução financeira da
Despesa foi verificada na rubrica de Despesa como Pessoal com um valor no período que
ascende 100.250,38 € o que representa 21,55% do total orçamentado, tendo-se verificado
também na Aquisição de Bens e Serviços, um montante de 44.662,08 €, o que representa
uma execução significativa de 8,73% do total.

4. SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Da análise conjunta da receita e despesa, resulta uma situação em que a receita ultrapassa
a receita paga.
A receita cobrada no 1º trimestre de 2014 foi de 183.016,28 €, enquanto a despesa foi de
148.619,24 €, no que resulta num saldo de execução corrente de 34.397,04 €.
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5. SALDO DE TESOURARIA
O saldo de Tesouraria à data de 31 de março de 2014 ascende a 135.992,29 €, sendo o total
de Operação Orçamentais de 130.672,12 € e Operações de Tesouraria de 5.320,17 €.

NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL, SENIORES E SAÚDE
• Organização e planeamento das atividades regulares seniores, que tiveram início em
fevereiro, em Agualva: Natação Sénior e Ginástica Sénior. A natação sénior decorre
desde esta data, com 100 cidadãos inscritos, dos quais 10% se encontram em situação
de isenção de pagamento, dadas as suas condições económicas e sociais. A Ginástica
conta com a participação de 60 cidadãos inscritos, que frequentam as aulas duas vezes
por semana., estando também reservada uma bolsa de 10% ocupada por utentes
indicados pelo serviço de ação social da autarquia.
• No mês de fevereiro realizou-se uma visita ao Museu da Presidência com um grupo de 47
seniores, que teve a oportunidade de observar o percurso da República Portuguesa até
aos nossos dias, sob a visão da Presidência da República. Esta visita foi partilhada por
utentes da Universidade Sénior Intergeracional de Agualva e Mira-Sintra (USIAMS), no
âmbito da disciplina de Direito e Cidadania, e utentes seniores não inscritos da
universidade. O objetivo é também o de divulgar as atividades da Universidade recémcriada junto dos seniores da freguesia.
• No dia 14 de fevereiro um grupo de 50 seniores assistiu ao espetáculo “Grande Revista à
Portuguesa”, no Teatro Politeama. Esta atividade pretendeu proporcionar aos seniores a
oportunidade de assistir ao tradicional género do teatro português, combatendo o
isolamento e promovendo o convívio saudável entre estes cidadãos.
• Ainda durante o mês de fevereiro realizou-se uma visita à Casa Museu Amália Rodrigues,
na Rua de S. Bento, em Lisboa. A visita contou com a participação de 32 utentes (número
este que atinge a capacidade máxima da Casa Museu) e teve como objetivo dar a
conhecer a vida da mais conhecida fadista portuguesa.
• Durante o mês de março, realizaram-se outras visitas de carácter cultural e lúdico. No dia
14 de março, um grupo de 32 cidadãos efetuou um dos itinerários históricos de Lisboa: “O
regicídio de 1908 – Os três tiros que abalaram a monarquia”. Esta atividade foi também
partilhada por alunos da Universidade Sénior e utentes externos à USIAMS.
• No dia 21 de março um grupo de 47 seniores visitou o Palácio de Queluz e no dia 31 de
março, um grupo de 53 cidadãos efetuou uma visita à Quinta da Bacalhoa, em Azeitão,
onde puderam conhecer as vinhas e o processo de fabrico do tradicional vinho Moscatel
de Setúbal.
• Ainda neste primeiro trimestre, procedeu-se ao planeamento e estruturação das visitas
culturais seniores que se irão efetuar no segundo trimestre de 2014.
• Festa de Natal Sénior
A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, reconhecendo o importante papel dos
Idosos na Família e na Comunidade e sabendo que para muitos esta festa constituía o
principal acontecimento de Natal, realizou no dia 18 de dezembro no salão paroquial da
Igreja de Santa Maria a Festa de Natal para os Idosos mais carenciados da Freguesia.
Nesta festa participaram 350 idosos aos quais foi proporcionada uma tarde de convívio,
com animação, lanche natalício e uma lembrança de natal.
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• 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, no último trimestre foram constituídos 18
processos e até 15 de abril 90 processos de verificação de insuficiência económica.
• Atendimento/Acompanhamento de Famílias
De janeiro a 15 de abril do corrente ano o Núcleo de Ação Social realizou 242
atendimentos e 12 visitas domiciliárias.
• 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, casais ou
monoparentais.
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. Assegurou-se a participação na
reunião mensal.
A Junta de Freguesia disponibilizou uma das Técnicas de Serviço Social, para a
participação no programa de Cuidados Continuados, no apoio ao desenvolvimento de
projetos e no seguimento de situações de indivíduos e famílias da freguesia. Assegurou-se
a participação na reunião mensal.
Parceria com a Cruz Vermelha para sinalização de casos de novas famílias
acompanhadas em situação de apoio alimentar urgente.
Parceria com a Paróquia de São Francisco de Assis para sinalização, avaliação e
acompanhamento de 130 famílias apoiadas no âmbito do banco alimentar.
Participação no consórcio do Projeto Novos Desafios - Escolhas 5.ª Geração, cuja
entidade promotora é a Casa Seis. Participação em três reuniões em 2013 e uma em
2014. Principais projetos acompanhados: Candidatura ao Programa OTL para estágios de
ocupação de tempos livres dos jovens do projeto. Apoios no âmbito das atividades do
projeto em geral, nomeadamente, Teatro e Pintura de Mural e parceria internacional
Grundtvig com jovens de outros países.
Participação no consórcio do Projeto Vivacidade - Escolhas 5.ª Geração, tendo
participado em 2 reuniões em 2013 e uma em 2014. Neste procedeu-se igualmente à
sinalização e cruzamento de famílias dos jovens acompanhados, bem como ao estudo
de novas estratégias de intervenção.
• Implementação do Pacote de Emergência alimentar
Atendendo ao número crescente de pedidos diários ao nível do que é mais básico - a
alimentação implementou-se esta resposta a partir quer da sede em Agualva quer em
Mira Sintra. 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.
Desde a sua implementação foram atribuídos 40 kits a famílias em situação de grave
carência.
• Ajuda alimentar Páscoa 2014
Nesta páscoa para além dos apoios já dados foram distribuídos 70 “kits” de alimentos a
famílias em situação de extrema carência e sem qualquer outra resposta por parte de
qualquer instituição parceira.
• Parceria com a PROBEM – Banco Alimentar
Diagnosticada a insuficiência de respostas ao nível alimentar no território de Agualva, o
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gabinete de ação social apoiou tecnicamente a candidatura da PROBEM ao banco
alimentar, tendo para além de preparar e acompanhar as reuniões no banco alimentar,
selecionando/acompanhando as 70 famílias que irão beneficiar numa 1.ª fase do
protocolo com o Banco Alimentar.
• Campanhas de Recolha de Alimentos
Para garantir a sustentabilidade da Loja Solidária com a colaboração do Dia Minipreço
nos dias 2 e 3 de março e 7 e 8 de dezembro realizámos uma recolha de géneros
alimentares nos supermercados Dia minipreço da cidade de Agualva-Cacém. O que
resultou desta iniciativa, serviu para aprovisionar a mercearia solidária da Loja Solidária e
contribuir para a ajuda em géneros alimentares a atribuir às famílias carenciadas da
Freguesia mensalmente e pontualmente em situações de urgência. Muito nos apraz
registar a colaboração de voluntariado quer jovens (Escola Secundária Matias Aires e
Escola Secundária Ferreira Dias), quer dos inscritos na nossa bolsa e de diversos parceiros
da Rede Social. Num total participaram 60 voluntários distribuídos por 3 turnos em cada
dia.
Em 9 de novembro e 5 e 6 de abril do corrente ano, em parceria com a Cruz Vermelha
de Agualva-Cacém, realizamos igualmente a recolha de alimentos, mobilizando
voluntários, participando na organização e transporte, ficando a JFA (mercearia
solidária) com o que resultou da recolha de uma das superfícies – Continente de
Massamá Sul.
• Fundo Europeu de apoio a carenciados
Diagnosticada a insuficiência de respostas face às necessidades de ajuda alimentar a
junta de freguesia candidatou-se a este programa, o qual será mais um suporte para a
ajuda alimentar que prestamos. Em conformidade estamos a selecionar e avaliar as
famílias bem como a constituir a bolsa de famílias a apoiar.

REDE SOCIAL
No âmbito da rede social foram desenvolvidas as seguintes ações:
o Realização de dois fóruns comunitários para construção do Plano de Desenvolvimento
Social participado, com a comunidade e parceiros locais.
o Realização de duas sessões de Spiral com homens séniores, onde participaram cerca
de uma dezena de pessoas, em parceria com a CMS.
o Reuniões com a PSP para sinalização e acompanhamento de idosos isolados.
o Reunião com os parceiros do Projeto Cuidar dos Afetos (Coração Amarelo e CECD),
para reativação do mesmo.
o Reuniões da Comissão de Ajuda Alimentar, onde se estruturou e deu-se continuidade
aos projetos de recolha de alimentos, bem como de projetos nas escolas ESMA e
Secundária Ferreira Dias com o objetivo de angariação de bens alimentares e de
produtos para bebes e crianças.
Atendendo a que se tornava emergente a implementação da Rede Social no território
de Agualva e Mira Sintra, procedeu-se a uma reunião preparatória desta
implementação. Dela tomaram parte muitos das parceiros e forças vivas que intervêm
em Agualva e mira Sintra. Esta reunião teve como ordem de trabalhos: Informações; O
programa Rede Social; Apresentação da proposta de regulamento interno para a CSF
de Agualva e Mira Sintra.
Na sequência da reunião preparatória e atendendo à nova reorganização administrativa
de Agualva e Mira Sintra como união de freguesias, de acordo com o artigo 17.º do
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Decreto-Lei n.º 115, de 14 de junho de 2006, realizou-se a 26 de março a sessão plenária
de constituição da Comissão Social da Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Constituição da Comissão Social de Freguesia;
1.1 Apreciação e votação da proposta de Regulamento Interno;
2. Apreciação e votação da proposta de composição do Núcleo Executivo;
3. Eleição dos 3 representantes da CSF no Conselho Local de Ação Social de Sintra;
4. Apreciação e votação da proposta da constituição de duas Comissões
Especializadas nas áreas do acompanhamento integrado à família e na área da
ajuda alimentar.
Nesta linha de atuação e face à premência de organizar a comissão especializada de
ajuda alimentar, realizou-se nos dias 4 de dezembro e 14 de abril duas reuniões com os
parceiros que prestam este apoio. Estas tiveram como objetivos: Identificação de
recursos e necessidades; Projetos de apoio às famílias em curso (ex.º FEAC, Banco
Alimentar, Cantina Social e outros), sua articulação e implementação prática;
Metodologia de articulação/cruzamento de dados; Estabelecimento de plano de
trabalho partilhado para uma resposta mais eficaz e equitativa às famílias do território –
Agualva e Mira Sintra.
Esta metodologia, através das comissões especializadas, para além de potenciar a
participação ativa dos parceiros permite trabalhar as áreas mais prementes na
intervenção social, indo ao encontro do que é mais prioritário e que no final, se
concretiza em respostas integradas e em rede e de rentabilização de recursos em prol
das famílias da Freguesia.
• Bolsa local de voluntariado
Em parceria com o Banco Local de Voluntariado de Sintra decorreram ações de
capacitação para as instituições locais/potenciais integradoras de voluntários bem como
para 30 voluntários. Atualmente estão registados 142 voluntários, prevendo-se a
realização a curto prazo a realização de mais ações de formação/capacitação.
Até março do corrente ano estiveram integrados na Loja Solidária 3 voluntários com curso
de capacitação realizado. Os restantes colaboram pontualmente nas ações e projetos
da ação social, sendo de realçar a enorme generosidade e disponibilidade em prol da
solidariedade, nomeadamente nas campanhas de recolha de alimentos.
• Emprego e Formação Profissional
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 1º trimestre de 2014 realizaram-se um total de 322 atendimentos /sessões individuais.
No 1º trimestre de 2014 foram feitos um total de 47 encaminhamentos para ofertas de
emprego.
No 1º trimestre de 2014 foram feitos um total de 47 encaminhamentos para formação
externa ao IEFP.
Reunião com o Centro de Emprego para a criação de um curso de Vida Ativa, na área
de Jardinagem, em itinerância (nas instalações da Junta de Freguesia).
• Feira da Saúde
Realizou-se nos dias 20, 21 e 22 de março a Feira da Saúde em parceria com a
delegação da Cruz Vermelha de Agualva-Cacém na Casa da Cultura de Mira Sintra
com diversos rastreios (visual, auditivo, saúde oral, medição de tensão arterial, glicemia e
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colesterol), 'workshops', etc.
Culminou com uma Caminhada Solidária de Luta Contra a Fome no dia 22 de Março
com partida em Agualva e chegada a Mira Sintra.

Desenvolveram-se ainda outras atividades, tais como:
o Inscrição de novos desempregados e seu acompanhamento com recurso ao site Mira
Sintra Emprego - MSE, para a gestão dos currículos dos inscritos.
o Informação profissional para jovens e adultos desempregados;
o Encaminhamento de todas as pessoas desempregadas e com motivação para
formação, inscritas no GIP, para os cursos de vida ativa e Educação e Formação de
Adultos;
o Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de (re)inserção
profissional, nomeadamente no apoio à elaboração de currículos, cartas de
candidatura e/ ou apresentação, resposta a anúncios, entre outros;
o Controlo de
desemprego.

apresentação

periódica

dos

beneficiários

das

prestações

de

NÚCLEO DE ATIVIDADES
CEDÊNCIAS DE VEÍCULOS DA FREGUESIA
• No primeiro trimestre os dois autocarros foram cedidos por 73 vezes às instituições que o
solicitaram,
tendo
sido
percorridos
um
total
de
7035
quilómetros
(225+275+900)+(1288+1122+3225).
A Junta de freguesia decidiu adquirir serviços de georreferenciação para os dois
autocarros, de modo a aumentar as condições de segurança das pessoas que
transportamos, ao mesmo tempo que se torna mais fácil a aferição dos quilómetros
percorridos nos serviços efetuados.
• A carrinha Renault Traffic foi cedida por 19 vezes a 9 instituições, sendo o valor dos custos
inerentes contabilizado como apoio às mesmas instituições.

CULTURA
• Celebração do Dia Internacional da Mulher com a oferta de flores de papel, executadas
pela APADP, às utentes que se deslocaram aos serviços da autarquia no dia 7 de março;
• Assinatura de protocolo de colaboração com a Associação Ritmusonantes, tendo como
objetivo proporcionar a prática de atividades didáticas, culturais, educativas, desportivas
e recreativas que fomentem a conjugação de criatividades e a cultura, dinamizando
assim, o Largo da República;
• Colaboração na organização da Semana Missionária, com o Centro Social e Paroquial, e
que teve lugar entre 15 a 23 de março;
• Realização de animação para assinalar o Dia Mundial de Teatro. Esta atividade foi
dinamizada em parceria com alunos do Curso de Apoio à Infância da Escola Secundária
Matias Aires. A iniciativa, que se realizou no dia 25 de março, na estação ferroviária de
Agualva-Cacém e teve como objetivo sensibilizar os cidadãos para a importância
cultural do teatro;
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• Planeamento e organização em parceria com a União das Freguesias de Cacém e São
Marcos, dos festejos do 40.º aniversário do 25 de Abril de 1974. Tendo como principais
objetivos sensibilizar os cidadãos da cidade de Agualva-Cacém para a importância
desta data histórica, em termos sociais, culturais e económicos e relembrar a luta pela
democracia em Portugal, as freguesias da cidade de Agualva-Cacém irão desenvolver,
durante o mês de abril, diversas atividades, tais como:
o Conversas sobre o 25 de abril
Destinada aos alunos das Escolas Secundárias Ferreira Dias e Gama Barros, Francisco
Fanhais, uma das figuras indelevelmente ligadas à Revolução dos Cravos, propôs-se
através de uma conversa informal e com alguma música de intervenção à mistura,
transmitir aos jovens o espírito e o contexto que marcaram o 25 de abril de 1974;
o Concurso de Banda Desenhada
Destinado ao público em geral, irá contar com a experiência de Nelson Dona, diretor
do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora, que integrará o júri do
concurso. As inscrições estão abertas até 30 de abril;
o Exposição José Afonso – Geografias de uma Vida
Exposição biográfica, alusiva à vida de Zeca Afonso, onde se realça o seu papel de
músico de intervenção, impulsionador da revolução;
1 a 11 abril - Centro Carlos Paredes – Lúdico, Cultural e Desportivo de São Marcos;
14 a 25 abril – Instalações da Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra;
o Street Art – Ponte da Liberdade
Nos dias 24 e 25 de abril terá lugar no Parque Linear da Ribeira das Jardas uma
performance criativa de arte urbana, sob a forma de graffiti. A iniciativa que prevê a
pintura de um mural alusivo ao 25 de abril, será coordenada por Ram Miguel e
contará ainda com as participações dos graffiters Dali, Gonçalo Mar, Joker e Utopia
Arts Oliveiros Junior;
o Espetáculo Musical – Outra Margem
No dia 24 de abril, à noite, o grupo Outra Margem irá proporcionar um espetáculo de
homenagem ao canto de intervenção. Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira entre
outros, são algumas das vozes de Abril que serão recordadas em noite de aniversário
desta data histórica para a democracia portuguesa;
• Divulgação através da página do Facebook de atividades culturais desenvolvidas na
freguesia e no Concelho de Sintra;
• Planeamento e organização de diversas atividades de carácter cultural a realizar nos
meses de maio e junho em diversos locais da freguesia, destacando-se uma Feira de
Trocas e o Dia da Criança.

EDUCAÇÃO
• Planeamento e organização do tradicional desfile de Carnaval do Agrupamento de
escolas António Sérgio, que teve lugar no dia 28 de fevereiro;
• Participação no concurso de máscaras promovido pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação EB de Colaride, que teve lugar no dia 4 de março;
• Parceria com a Cruz Vermelha Portugal, no âmbito da realização de sessões de
educação alimentar através de uma abordagem focada no entretenimento, com vista
ao aumento dos conhecimentos sobre alimentação e à melhoria dos hábitos alimentares
de crianças do 1º ciclo de duas Escolas Básicas (EB) do Concelho de Sintra: EB Mira-Sintra
nº1 e EB Mira-Sintra nº2;
• Foram realizadas as transferências bancárias para o Agrupamento de Escolas Agualva
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Mira Sintra e Agrupamento de Escolas António Sérgio, relativas ao fornecimento de
material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos
estabelecimentos de educação pré-escolar, ao abrigo da alínea mm) do artigo 16, da
Lei 75/2013;
• Colaboração com a Escola Secundária Ferreira Dias, na realização da Semana das Artes,
que teve lugar entre 17 a 21 de março;
• Coordenação com o Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, no âmbito do 12.º
Encontro para a Promoção da Saúde na Escola;
• Participação e colaboração no Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas
de Agualva Mira Sintra.

USIAMS (UNIVERSIDADE SÉNIOR INTERGERACIONAL DE AGUALVA E MIRA SINTRA)
A Universidade Sénior conta com um total de 74 alunos, divididos pelas diversas turmas
criadas. A maioria destes alunos encontra-se inscrita em apenas uma disciplina embora um
número significativo já tenha optado pela inscrição em 3 disciplinas.
Foi celebrado um protocolo com a Cruz Vermelha e a ARPIMS para a cedência os espaços
necessários para o funcionamento da USIAMS
Os professores são os seguintes: Ana Maurício (Informática), Astride Padinha (Pintura a Óleo),
Elsa Araújo (Meditação e Espiritualidade), Cláudio Fernandes (Informática) Marta Venceslau
(Informática e Reciclagem), Maria Eduarda Delgado (História), Luís Resina (Fotografia), Jorge
Pité (Teatro e Expressão Corporal), Susana Costa (Psicologia), Ana Lopes (Saúde e
Prevenção) e José Infante (Temas de Cultura Geral).
O grau de satisfação é elevado, tanto por parte dos alunos como dos professores
voluntários, havendo legitimas espectativas de que no próximo ano lectivo haverá um
substancial aumento de inscrições, o que garantirá uma maior sustentabilidade financeira.
Integrada na USIAMS e organizados pelos professores, realizaram-se diversos workshops e
visitas, abertas à participação de não inscritos na universidade.

DESPORTO
Foi estabelecida um Protocolo com o Miguel Dábrio para a realização de um estágio do
Curso Profissional de Técnico de apoio à gestão desportiva.
No âmbito deste Protocolo a Junta recebeu 3 estagiários que entretanto já realizaram uma
caracterização da Freguesia, bem como a preparação de diversas atividades desportivas
que já se encontram agendadas.

NÚCLEO DO ESPAÇO PÚBLICO
•

Reorganização administrativa
Foi dada continuidade à reorganização administrativa da Junta de Freguesia, tendo sido
concluída a transferência das instalações da oficina da Rua da Parada para as Traseiras
da Rua Agostinho Neto e a transferência da Loja Solidária da Rua José Baltazar Bastos
Costa para as instalações da Junta sitas na Praceta da Amizade.
Esta transferência implicou um grande esforço por parte dos trabalhadores do Núcleo de
Espaço Público, que garantiram o cumprimento dos prazos acordados com os senhorios
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dos respetivos espaços.
•

Intervenções no espaço público
Foram realizadas diversas intervenções no espaço
disponibilidade dos meios técnicos e humanos existentes;

público,

considerando

a

Simultaneamente foi elaborada a listagem com a hierarquização dos espaços de
intervenção prioritária a realizar com recurso à empreitada adjudicada;
Através do IEFP foram contratados duas pessoas que ampliaram a capacidade de
intervenção da Junta de Freguesia. Há a intenção de reforçar esta equipa com mais
duas pessoas.

SECRETARIA
COMPRAS PÚBLICAS
Foram adotadas medidas no âmbito das aquisições de serviços, bens e obras de
empreitadas, tendo como objetivo a boa gestão dos dinheiros públicos.
Foi adjudicada a aquisição de um Portal VORTAL, destinado à adjudicação eletrónica de
bens e serviços. Esta adjudicação foi acompanhada por uma ação de formação onde
estiveram presentes a generalidade dos funcionários que com ela irão trabalhar.

ATESTADOS
O serviço de atendimento emitiu um total de 1367 atestados;
o 634 destes atestados corresponderam a confirmações de residência e 250 com
confirmação do agregado familiar;
o 148 atestados corresponderam a provas de vida e 108 a atestados de insuficiência
económica, emitidos depois da sua confirmação pelas técnicas de ação social da
Junta;

APRESENTAÇÕES PERIÓDICAS
No âmbito do Protocolo estabelecido com o Centro de Emprego do IEFP, o serviço de
atendimento registou no primeiro trimestre de 2014 um total de 6617 apresentações
periódicas.

FORMAÇÃO DA ANAFRE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS)
A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra celebrou com a Anafre um acordo de
formação que abrange um número significativo de funcionários e colaboradores.
No âmbito desta formação a Junta tem recebido importante formação técnica e de
acompanhamento dos procedimentos seguidos, de que já resultaram diversas sugestões
que foram aceites e efetuadas as correspondentes correções.
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