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Informação escrita relativa à atividade da Junta de Freguesia 

 Segundo trimestre de 2014 
 

PRESIDENTE 

Este trimestre ficou marcado pela continuidade da implementação prática da 
reorganização dos serviços anteriormente apresentada. 

São apresentadas as principais iniciativas, atividades e reuniões que ocorreram durante o 
segundo trimestre de 2014: 

• Concursos para manutenção dos espaços verdes 

Foram iniciados os dois concursos por ajuste direto para a manutenção dos espaços 
verdes. Um dos concursos será efetuado com convite apenas a uma única entidade, 
escolhida pelos seus especiais contributos sociais e humanos. 

• Criação do novo Portal da Junta de Freguesia: www.jf-agualvamirasintra.pt 

Com este portal, desenhado pelo João Dábrio, pretendeu-se transmitir uma imagem 
limpa e transparente. Para aumentar a transparência das decisões tomadas pela 
Freguesia, serão disponibilizadas todas as propostas que sejam aprovadas pela Junta e 
Assembleia de Freguesia. 

Com este novo este Portal, em conjunto com a Página de Facebook, pretende-se que 
seja possível divulgar as atividades desenvolvidas, bem como facilitar a receção de 
solicitações e sugestões. 

• Assinatura do ACEEP (Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública) 

Concluindo o processo negocial, foi assinado no dia 6 de junho o ACEEP (Acordo 
Coletivo de Entidade Empregadora Pública), celebrado entre a Junta de Freguesia e o 
SINTAP (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins 
Públicos) e o STE (Sindicato dos Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos), 
permitindo manter a aplicação das 35 horas semanais. 

Este acordo foi estabelecido depois da realização de diversas reuniões com os 
representantes do SINTAP, do STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local e Regional) e do STE. 

Paralelamente o Executivo assumiu o compromisso de elaborar uma proposta de 
extensão, que permita aos trabalhadores que assim o entendam, subscrever 
individualmente o acordo. 

• Eleições Europeias 

As eleições decorreram com toda a normalidade, com um excelente desempenho por 
parte de todos os funcionários e vogais que participaram no ato eleitoral.  

A Junta de Freguesia fez questão de proceder ao pagamento das mesas de voto, 
assumindo este encargo antes da transferência a efetuar pela CMSintra. 

• Início da auditoria às contas do mandato da antiga Freguesia de Agualva, pela 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, DKF.  

Esta auditoria foi iniciada uma vez que existem fundadas dúvidas sobre a conformidade 
legal de um conjunto de despesas, que foram realizadas pela Junta de Freguesia ao logo 
do mandato. Bem como um conjunto de situações graves praticadas pela Junta 
Freguesia de Agualva e pelo seu Presidente que podem configurar a existência de 
irregularidades, no quadro do regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos 
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municípios e das freguesias. 

• Pintura de um mural alusivo aos 40 anos do 25 de abril: Street Art – Ponte da Liberdade 

Nos dias 24 e 25 de abril teve lugar no Parque Linear da Ribeira das Jardas uma 
performance criativa de arte urbana, sob a forma de graffiti, de que resultou a pintura de 
um mural alusivo aos 40 anos do 25 de abril. Foi coordenada por Ram Miguel e contou 
ainda com as participações dos graffiters Dali, Gonçalo Mar, Joker e Utopia Arts Oliveiros 
Júnior; 

Localizado na futura Praça Aristides de Sousa Mendes, este mural perpetuará a 
comemoração dos 40 anos da revolução e marca o início da arte urbana como de uma 
prioridade da Freguesia.  

• Novo logótipo da Junta de Freguesia 

Depois de não ter sido possível obter os resultados esperados através do 
concurso lançado pela Junta de Freguesia para os alunos das Escolas 
Ferreira Dias e Matias Aires, foi desenvolvido um estudo que juntasse a 

imagem dos logótipos de Agualva e de Mira Sintra, de que resultou a 
proposta aprovada. Serão atribuídos prémios simbólicos a todos os alunos 
que participaram no concurso. 

O novo logótipo resulta da adaptação dos dois antigos símbolos de Agualva e de Mira 
Sintra, pretendendo garantir uma continuidade na identificação que já existia. 

O primeiro representa o cruzamento de duas vias verticais quase paralelas com uma via 
horizontal. As vias verticais remetem para o IC19 e a linha de comboio, que estruturam o 
desenvolvimento da cidade, e são atravessadas por uma via horizontal que evoca 
também a separação entre as duas antigas freguesias. O conjunto forma ainda a letra A 
que abrevia o primeiro nome da freguesia. 

As velas do moinho de Mira Sintra estão estilizadas e as suas cores vivas representam 
também a multiculturalidade que marca a nossa freguesia estando apoiadas numa 
forma que remete também para o próprio moinho. 

• Por acordo extrajudicial assinado no dia 30 de maio, foi possível retomar a posse 
administrativa da cafetaria do Parque Urbano de Mira Sintra, abrindo caminho à sua 
recuperação e posterior concessão. 

Com o acordo a Junta de Freguesia assumiu nada ter a receber, seja a que título for, por 
força da celebração, incumprimento ou denúncia do supra mencionado contrato de 
concessão; dando como perdido o valor de €3750,00, referente aos pagamentos devidos 
e não pagos entre os meses de abril de 2012 e maio de 2014. 

• Participação e moderação na 1.ª Conferência de Segurança na Escola, realizado no dia 
31 de maio no Auditório António Silva, situado na Freguesia de Cacém e São Marcos; Esta 
conferência foi organizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Agualva-Cacém. 

• Definição dos perfis funcionais dos trabalhadores da Junta de Freguesia, permitindo uma 
melhor organização dos serviços e responsabilização pelas tarefas atribuídas. 

• Reunião conjunta com o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta 

Na reunião agendada para o dia 30 de junho serão reiteradas as questões apresentadas 
anteriormente, sendo dado destaque à recuperação da Anta de Agualva, cuja 
degradação se tem acentuado.  
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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. Sinalizámos três áreas fundamentais e salvaguardar: Ribeira das Jardas; Jardim da 
Anta; Parque Natural de Colaride. 

Graças à sistematização dos serviços da Freguesia, existe um dossier 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, que foi patente 
no 1.º Passeio de Todo Terreno Rota dos Moinhos, que se fez passar pelo Parque. 

Esta situação continua a merecer 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) 

Foram estabelecidos diversos contactos informais com moradores dos bairros 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 

Foi concluída a obra de reparação do wc do Mercado de Colaride e dada continuidade 
ao acompanhamento dos pagamentos por parte dos feirantes em ambos os mercados. 

 

 

PELOURO FINANCEIRO 

Apresenta-se a análise financeira da Autarquia no período de 1 de janeiro a 31 de maio 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. 

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 maio de 2014. 

O levantamento da situação financeira teve por base os balancetes da Receita e Despesa 
reportados à data de 31 de maio de 2014. 

 

1. ANÁLISE DA RECEITA 

Neste período a freguesia arrecadou uma Receita total de 480.213.16€ o que 
correspondente a Transferências Correntes no montante de 322.586,64€. Na rubrica de 
Investimento não foi contabilizado qualquer valor referente a transferências de capital, uma 
vez que a Câmara Municipal de Sintra ainda não efetuou nenhuma transferência financeira 
relativa a esta rubrica. 

A taxa de execução financeira do total de Receita cobrada até 31 de maio do ano 2014, é 
de 35,88%. 

Em termos gerais, pode concluir-se que em relação às Receitas arrecadas pela Freguesia no 
período em análise: 
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o A Receita arrecadada referente à cobrança de Taxas, Multas, Outras Penalidades, 
Venda de Bens e Prestações de Serviços Correntes e outras receitas correntes, 
ascendem 61.351,44€ e representam 12,80% do total da receita cobrada líquida. 

o As transferências correntes e de capital, provenientes da Administração Central, 
Administração Privada e da Administração Local são no montante de 322.586,64€ e 
representam 67,20% do total da receita cobrada. 

o A Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) transferiu, no âmbito do Fundo 
Financiamento das Freguesias no período de 01 de janeiro a 31 de Maio de 2014, o 
montante de 121.084,00€. 

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

Rubricas 
Previsões 
Corrigidas 

Receita 
Cobrada 

Líquida 

Grau Execução 

01-Impostos 1,00 0,00 0,00%

04-Taxas, multas e outras 
penalidades 

52.878,25 24.764,55 46,83%

06-Transferências correntes 1.031.278,98 322.586,64 31,28%

07-Venda de bens e serviços 
correntes 

65.512,34 27.466,62 41,93%

08-Outras receitas correntes 7.455,68 9.120,27 122,33%

10-Transferências de Capital 85.001,81 0,00 0,00%

15-Reposições não abatidas nos 
pagamentos 

1,00 0,00 0,00%

16-Saldo de gerência anterior 96.275,08 96.275,08 100%

Totais 1.338.404,14 480.213,16 35,88%
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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 315.676,06€ sendo 
312.694,92€ referentes a Despesas Correntes, e os restantes 2.981,14€ referente a Despesas 
de Capital. 

Os pagamentos efetuados repercutem-se numa taxa de execução financeira, da Despesa 
paga relativamente à dotação orçamental de 23,59%.  

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 maio de 2014 (Valor em Euros) 

Rubricas 
Dotações 
Corrigidas 

Despesas 

Pagas 
Grau de Execução 

01-Despesas com o pessoal 489.070,00 178.095,40 36,42%

02-Aquisição de bens e serviços 583.123,19 123.106.84 21,11%

04-Transferências correntes 33.246,00 7.527,50 22,64%

06-Outras despesas correntes 9.925,68 3.965,18 39,95%

07-Aquisição de bens de capital 223.039,27 2.981,14 1,34%

Totais 1.338.404,14 315.676,06 23,59%

 

 

À data de 31 de maio 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 
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178.095,40€ o que representa 36,42% do total orçamentado, tendo-se verificado também na 
Aquisição de Bens e Serviços, um montante de 123.106,84€, o que representa uma 
execução significativa de 21,11% do total. 

 

4. 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 2014 foi de 383.938,08€, enquanto a despesa foi de 
315.676,06€, no que resulta num saldo de execução corrente de 68.262,02€. 

 

5. SALDO DE TESOURARIA 

O saldo de Tesouraria à data de 31 de maio de 2014 ascende a 169.942,10€, sendo o total 
de Operação Orçamentais de 164.537,10€ e Operações de Tesouraria de 5.405,00€. 

 

 

NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL 

AÇÃO SOCIAL, SENIORES E SAÚDE 

 

• 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, de 15 de abril até 20 de junho foram 
analisados 46 processos de verificação de insuficiência económica. 

• Atendimento/Acompanhamento de Famílias  

De 15 de abril até 20 de junho, o núcleo de ação social realizou 160 atendimentos e 8 
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 endividamentos a carência económica e alimentar, 
a saúde mental, a habitação e a insuficiência de equipamentos sociais em especial 
creche e lar de idosos 
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Decorrente das necessidades e partilha de recursos está a proceder-se ao atendimento e 
avaliação de 40 famílias, beneficiárias de ajuda alimentar da Cáritas da Paróquia de 
Agualva. 

 

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. Neste âmbito realizaram-se 16 atendimentos para atualização de rendas e 
para fazer o ponto de situação em relação a questões de dívidas ou fogos que ficaram 
vagos. 

Houve dois fogos vagos neste período, um por falecimento e outro por situação de 
emigração. 

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 e o acompanhamento das situações de indivíduos e famílias 
referenciadas. 

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 5ª Geração, cuja entidade 
promotora é a Casa Seis. Neste período houve a participação numa reunião de consórcio. 

Deu-se apoio financeiro ao projeto para a atividade de pintura de muro, no bairro da 
Fundação D. Pedro IV e para a fachada da Casa Seis. Esta atividade foi realizada pelos 
jovens do projeto.   

Participação no consórcio do Projeto Vivacidade - Escolhas 5ª Geração. Neste procedeu-se 
igualmente à sinalização e cruzamento de famílias dos jovens acompanhados, bem como 
ao estudo de novas estratégias de intervenção.  

• Prémio infante D. Henrique Escola da Secundária Ferreira Dias 

Enquadrado nesta parceria, foram recebidos da horta biológica alguns vegetais para 
doar às famílias referenciadas na ação social. 

• 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 68 kits a famílias em situação de grave 
carência.  

• 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/acompanhado as 70 famílias que irão beneficiar numa 1ª fase do 
protocolo com o Banco Alimentar.  

• 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 foram selecionadas e avaliadas, 
apresentando-se a respetiva candidatura tendo sido aprovada o apoio para 44 famílias 
num total de 122 indivíduos.  

Ainda neste âmbito foi dado apoio técnico a candidatura da Assembleia de Deus 
Encontro Vida, quer na seleção e avaliação das famílias quer na inclusão de famílias de 
Agualva e Mira Sintra com processo na ação social da freguesia nesta candidatura, 
tendo esta sido aprovada para 43 famílias num total de 114 indivíduos. 

 

REDE SOCIAL  

• Comissão especializada de Ajuda Alimentar  

Face à urgência de trabalhar em rede na área da ajuda imediata às famílias 
carenciadas da freguesia, a comissão especializada de ajuda alimentar desenvolveu um 
sistema de trabalho assente na partilha de informação, construiu-se uma base de dados 
através dos NISS das famílias, diagnosticaram-se necessidades e recursos e foram 
igualmente elaboradas as normas da referida comissão. Para além das reuniões 
realizadas em 28 de maio e 18 de junho, houve um trabalho intenso de articulação entre 
a ação social e as instituições que prestam ajuda alimentar.  

• Núcleo Executivo 

O núcleo executivo irá igualmente reunir no dia 23 de junho. 

• 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 2º trimestre de 2014 realizaram-se um total de 22 sessões coletivas por convocatória a 
um total de 346 desempregados. 

No 2º trimestre de 2014 realizaram-se um total de 95 atendimentos individuais. 

No 2º trimestre de 2014 foram feitos um total de 30 encaminhamentos para ofertas de 
emprego. 

No 2º trimestre de 2014 foram feitos um total de 11 encaminhamentos para estágio de 
emprego.  

No 2º trimestre de 2014 foram feitos um total de 46 encaminhamentos para formação 
externa ao IEFP.  

No 2º trimestre de 2014 foram feitos um total de 43 encaminhamentos para formação do IEFP.  

No 2º trimestre de 2014 foram feitas 3 captações de oferta de emprego pelo GIP. 

• Regulamentos e Acordos de Parceria 

Para prossecução de alguns apoios foi elaborado a proposta de regulamento de apoios 
sociais.   
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Os apoios previstos neste regulamento, são de natureza excecional e temporária, 
considerando que a participação da Freguesia tem como objetivo de intervir nas 
situações de maior exclusão e vulnerabilidade social. Estes apoios serão em bens e 
serviços, de carácter excecional, em situações devidamente avaliadas e justificadas, 
designadamente: 

o Medicamentos; 

o Limpezas habitacionais, excluindo casos de saúde pública; 

o Aquisição de próteses e ortóteses, nomeadamente óculos, material ortopédico e 
outros. 

De forma a tornar exequível os apoios sociais, estabeleceu-se com a Fábrica de Óculos e 
com a Farmácia Central acordos de parceria que permitirão a implementação dos 
apoios na área dos medicamentos e de meios de correção e compensação visuais e 
consultas de oftalmologia e ortóptica.  

• Organização e planeamento das atividades regulares seniores: 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. 

• Planeamento e organização das colónias de férias destinadas a seniores.   

• Realizaram-se ainda nos meses de abril, maio e junho, as seguintes atividades/visitas: 

o Assembleia da República – No dia 11 de abril, em iniciativa conjunta com a USIAMS, 
a própria Junta de Freguesia promoveu uma visita à Assembleia da República. 
Considerada por muitos, o maior palco da cena política nacional, onde se tomam as 
principais decisões que conduzem os destinos do país, os utentes tiveram ainda 
oportunidade de assistir a uma sessão plenária do Parlamento. A visita decorreu com 
a participação de 45 seniores. 

o Passeio Cultural Rota do Oeste - Realizou-se no dia 30 de abril, um passeio cultural 
pela Rota do Oeste. Nesta visita, os utentes percorreram algumas das zonas mais 
bonitas e emblemáticas da costa portuguesa, onde se destacam a cidade de 
Peniche, a vila histórica de Óbidos, Alfeizerão e Nazaré. A visita contou com 100 
participantes. 

o Fátima – No ano em que se comemora o 97º aniversário das aparições na Cova da 
Iria, a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra promoveu no dia 13 de maio, uma 
visita ao santuário de Fátima, onde os participantes se juntaram aos milhares de 
peregrinos que neste dia prestaram homenagem a uma das figuras incontornáveis 
da cultura religiosa do nosso País, Nossa Senhora de Fátima. Participaram 54 utentes. 

o RTP - Estúdios e Direção de informação – No dia 16 de maio realizou-se uma visita aos 
Estúdios e Direção de Informação da RTP. Os utentes da freguesia puderam 
testemunhar em primeira mão os bastidores por trás das câmaras. Participaram 30 
utentes, limite máximo permitido pela RTP. 

o Ainda durante o mês de maio, decorreram duas visitas destinadas ao público sénior, 
uma no dia 23, à Quinta da Regaleira e no dia 27 de maio um grupo de 50 idosos 
participou num piquenique, na localidade de Magoito em Sintra. 

• Campanhas de Recolha de Alimentos 

Em 5 e 6 de abril do corrente ano, em parceria com a Cruz Vermelha de Agualva-
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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. 

 

 

NÚCLEO DE ATIVIDADES 

CEDÊNCIAS DE VEÍCULOS DA FREGUESIA 

• A Junta de freguesia implantou os serviços de georreferenciação nos 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. 

• No segundo trimestre os dois autocarros foram cedidos às instituições que o solicitaram. 

• A carrinha Renault Traffic foi cedida a diversas instituições, sendo o valor dos custos 
inerentes contabilizado como apoio às mesmas instituições. 

 

CULTURA 

• Comemorações do 40.º aniversário do 25 de abril 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra em parceria com a União das Freguesias 
do Cacém e São Marcos desenvolveram um conjunto de atividades para comemorar os 
40 anos do 25 de abril. O principal objetivo passou, por um lado, pela sensibilização dos 
cidadãos da cidade de Agualva-Cacém para a importância desta data histórica em 
termos sociais, culturais e económicos e, por outro, relembrar a luta pela democracia em 
Portugal.  

Desta forma, foram desenvolvidas as seguintes iniciativas: 

o Concurso de Banda Desenhada, tendo como tema principal o 40º aniversário do 25 
de abril, esta iniciativa destinada ao público em geral, contou com a experiência de 
Nelson Dona, diretor do Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora, 
que integrou o júri do concurso. As inscrições decorreram até 30 de abril. 

o Conversas sobre o 25 de Abril, nos dias 1 e 2 de abril, destinada aos alunos das 
Escolas Secundárias Ferreira Dias e Gama Barros, a iniciativa contou com a presença 
de Francisco Fanhais, uma das figuras incontornáveis da música de intervenção 
portuguesa. Nesta conversa informal e com música à mistura, propôs-se transmitir aos 
jovens o espírito e o contexto que marcaram o 25 de abril de 1974. 

o Exposição José Afonso – Geografias de uma Vida, tendo estado disponível ao 
público uma exposição biográfica alusiva à vida de Zeca Afonso, onde se realçou o 
seu papel de músico de intervenção e impulsionador da revolução. 

A exposição decorreu de 1 a 11 abril no Centro Carlos Paredes em São Marcos, e de 
14 a 25 de abril na sede da Junta de Freguesia em Agualva. 

o Street Art – Ponte da Liberdade 

Nos dias 24 e 25 de abril teve lugar no Parque Linear da Ribeira das Jardas, uma 
performance criativa de arte urbana, sob a forma de graffiti. A iniciativa traduziu-se 
na pintura de um mural alusivo ao 25 de abril, coordenada por Ram Miguel e contou 
ainda com as participações dos graffiters Dali, Gonçalo Mar, Joker e Utopia Arts 
Oliveiros Júnior. 

o Espetáculo musical ‘Outra Margem’ 
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Na noite de 24 de abril, o grupo ‘Outra Margem’ proporcionou um espetáculo de 
homenagem ao canto de intervenção. Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, 
entre outros, foram algumas das vozes de abril que foram recordadas em noite de 
aniversário desta data histórica para a democracia portuguesa. 

• Peregrinação a Fátima 

No ano em que se comemora o 97º aniversário das aparições na Cova da Iria, a Junta de 
Freguesia de Agualva e Mira Sintra promoveu no passado dia 13 de maio, uma visita ao 
santuário de Fátima, onde os munícipes se juntaram aos milhares de peregrinos que neste 
dia prestaram homenagem a uma das figuras incontornáveis da cultura religiosa do 
nosso País, Nossa Senhora de Fátima. 

• Exposição Legus2014 

Realizou-se entre os dias 1 e 7 de junho na Casa da Cultura de Mira Sintra, mais uma 
Legus2014 - 8ª Mostra do Brinquedo de Montar de Sintra. Ao longo de uma semana, os 
visitantes tiveram oportunidade de participar numa festa de cores e imaginação, 
transversal a todas as idades.  

• Projetos desenvolvidos em parceria com o Projeto Líder da Matilha 

o Workshop de Psicologia Canina  

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra promoveu no passado dia 7 de junho 
na sede da autarquia, um workshop de Psicologia Canina. Nesta iniciativa, os 
participantes tiveram oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos na forma 
como lidar com os seus amigos de 4 patas. 

o Recolha de Bens, Alimentos e Adoção de Animais Abandonados 

Teve lugar no dia 15 de junho no Largo da República, uma iniciativa que teve como 
objetivo a recolha de bens, alimentos e adoção de animais abandonados, com o 
objetivo de ajudar associações que desenvolvem trabalho nesta área, e sensibilizar a 
população para a proteção dos animais. 

o Passeio de animais 

No passado dia 22 de junho, foi promovido um passeio com os animais de estimação 
dos nossos munícipes.  

• Bailes de Verão 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra em parceria com a Associação 
RitmusSonantes, encontra-se a promover um conjunto de Bailes de Verão que irão animar 
as noites do Largo da República, e decorrem entre 21 de junho a 2 de agosto. 

• Arraial de S. Pedro 

De modo a assinalar o feriado municipal de S. Pedro, a Junta de Freguesia irá promover 
no próximo dia 28 de junho a partir das 18h30 no Largo da República, uma sardinhada e 
um baile direcionado à população. 

• Projetos desenvolvidos em parceria com o teatromosca 

No âmbito do projeto AO ENCONTRO DO TEMPO, desenvolvido pelo Departamento de 
Pedagogia e Animação do teatromosca, a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, 
tem colaborado na concretização deste projeto.  

No passado dia 7 de junho, ocorreu uma deslocação à Quinta da Regaleira a fim de 
assistirem ao espetáculo "Ulisses”. 

No final da apresentação, o público teve oportunidade de participar numa conversa 
informal e descontraída com os 3 atores que dão vida a mais de 20 personagens. 
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• No próximo dia 30 de junho, existirá mais uma iniciativa no âmbito do Departamento de 
Pedagogia e Animação, que consistirá numa visita Guiada ao Teatro Nacional Dona 
Maria II.  

 

EDUCAÇÃO 

• PEAFE (Programa de Educação Alimentar Focado no Entretenimento) 

A Junta de Freguesia em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, promoveu entre 
janeiro e abril de 2014 o PEAFE. Esta atividade teve como principal objetivo a promoção 
e educação alimentar e a mudança de hábitos dos alunos do 1º ciclo das escolas de 
Mira Sintra. 

• 12.º Encontro para a Promoção da Saúde na Escola 

Teve lugar no dia 10 de abril, no Centro Cultural Olga Cadaval, o 12º Encontro para a 
promoção da saúde na escola, que pretendeu sensibilizar a adoção de hábitos 
alimentares saudáveis. 

A organização do evento esteve a cargo do Agrupamento de Escolas Agualva Mira 
Sintra. 

• Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra enquanto membro da comunidade local, 
integrou o Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, e 
colaborou na realização do regimento do Conselho Geral Transitório e respetivo 
Regulamento Interno; 

Integrámos a Comissão Responsável pelo Procedimento Concursal para a Eleição do 
Diretor do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra. 

• Conselho Geral do Agrupamento de Escolas António Sérgio 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra tem participado nas reuniões do Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas António Sérgio, do qual faz parte. 

• Projeto Novos Desafios 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra é parceira no consórcio do Projeto Novos 
Desafios - Escolhas 5ª Geração, cuja entidade promotora é a Casa Seis. Neste período 
houve a participação numa reunião de consórcio. 

Foi desenvolvido no âmbito deste projeto a pintura de muro, no bairro da Fundação D. 
Pedro IV e na a fachada da Casa Seis, tendo a atividade sido realizada pelos jovens do 
projeto.   

• Comemoração do Dia da Criança 

Numa estreita parceria e colaboração a Junta de Freguesia desenvolveu a 
programação do Dia Da Criança, em parceria com a AHBVAC, AEP-122, CNE-46, Líder da 
Matilha, Joel Capão e Projeto Vivacidade. 

A festa a pensar nos mais pequenos contou com a presença de insufláveis, artes 
circenses, jogos e atividades escutistas, visitas ao quartel e às viaturas dos bombeiros, 
entre outras iniciativas. 

• Colónia de Férias 2014 

De forma a dar resposta a uma das questões mais prementes que se levantam durante as 
férias escolares, a Junta de Freguesia encontra-se a promover de 30 de junho a 1 de 
agosto, a Colónia de Férias para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos.  
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Durante a iniciativa, os jovens terão oportunidade de desenvolver diversas atividades de 
carácter lúdico e cultural, nomeadamente praia, piscina, visitas, entre outras. 

 

USIAMS (UNIVERSIDADE SÉNIOR INTERGERACIONAL DE AGUALVA E MIRA SINTRA) 

Desenvolvimento do projeto, que implicou o acompanhamento das aulas e atividades 
como workshops e visitas de estudo. Foram realizadas 2 reuniões de professores e parceiros e 
4 reuniões internas da equipa coordenadora. 

Constituiu-se uma nova turma de Inglês nas instalações de Agualva. No 2.º trimestre 
funcionaram 12 disciplinas/ 16 turmas, com um total 79 alunos. 

Realizaram-se 5 visitas de estudo no âmbito das disciplinas, também abertas à população 
em geral, nomeadamente: 

o Assembleia da Republica, no dia 11 de abril, disciplina de Direito e Cidadania; 

o Centro Histórico de Sintra, no dia 9 de maio, disciplina de Fotografia e História; 

o Estúdios da RTP e Museu, no dia 16 de maio, disciplina de Direito e Cidadania; 

o Casa dos Patudos, Alpiarça, no dia 3 de junho, disciplina de Direito e Cidadania; 

o Casa de Histórias Paula Rego, no dia 4 de junho, disciplina de Psicologia; 

Realizaram-se 4 Workshops, abertos à população em geral, nomeadamente: 

o Pintura de Mandalas, no dia 4 de abril; 

o Agricultura Biológica e Hortas Urbanas, no dia 5 de abril; 

o Yoga do Riso, no dia 3 de Maio; 

o Psicologia, Aprenda a Conhecer as Pessoas, no dia 6 de junho. 

Realizou-se a Festa de Encerramento das atividades do ano letivo 2013/2014, na Casa da 
Cultura, no dia 19 de junho, com a presença dos parceiros do projeto, a CMS, alunos, 
familiares e professores. 

 

DESPORTO 

• No âmbito do Protocolo com o Miguel Dábrio para a realização de um estágio do Curso 
Profissional de Técnico de apoio à gestão desportiva, a Junta recebeu 3 estagiários que 
entretanto já realizaram diversas atividades desportivas que tiveram uma grande adesão. 

• Realização do 1.º Passeio TT Rota dos Moinhos, efetuado em colaboração com a Junta 
de Freguesia de Queluz e Belas e cujos fundos obtidos se destinam às três corporações de 
bombeiros existentes nas duas freguesias. 

Este passeio de todo-terreno teve uma componente ambiental e de solidariedade, em 
que as viaturas deviam recolher um dos “monstros” depositados nos espaços percorridos. 
O Passeio contou com a participação de aproximadamente 50 viaturas, teve o seu início 
junto ao Palácio de Queluz e terminou no Largo da República com uma sardinhada nos 
Bombeiros Voluntários. 

 

 

NÚCLEO DO ESPAÇO PÚBLICO 

• Foram realizadas diversas intervenções no espaço público, considerando a 
disponibilidade dos meios técnicos e humanos existentes, sendo dada continuidade ao 
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contrato de manutenção do espaço público, através do qual tem sido possível 
regularizar a manutenção das calçadas e preparar diversas pequenas intervenções. 

• Foi entregue o novo equipamento de vestuário dos funcionários. Com este equipamento 
pretende-se melhorar a segurança, as condições de trabalho e a imagem pública dos 
serviços prestados.  

• A capacidade de intervenção da Junta de Freguesia tem-se mostrado limitada, pelo que 
se mantem como prioritária a intenção de reforçar esta equipa com mais duas pessoas. 

• Apresenta-se a relação de obras realizadas com recurso à empresa Planinertes, com a 
qual a Junta celebrou contrato na sequência do ajuste direto. 

 

 

 

SECRETARIA 

ATESTADOS 

O serviço de atendimento emitiu um total de 1197 atestados;  

o 501 destes atestados corresponderam a confirmações de residência e 202 com 
confirmação do agregado familiar; 

o 101 destes atestados corresponderam a provas de vida; 

o 67 destes atestados de insuficiência económica, emitidos depois da sua confirmação 
pelas técnicas de ação social da Junta; 

o Foram emitidos 141 registos e licenças caninas. 
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APRESENTAÇÕES PERIÓDICAS 

No âmbito do Protocolo estabelecido com o Centro de Emprego do IEFP, o serviço de 
atendimento registou no segundo trimestre de 2014 um total de 5574 apresentações 
periódicas. 

 

FORMAÇÃO DA ANAFRE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS) 

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. 

 


