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Informação escrita relativa à atividade da Junta de Freguesia 

 Terceiro trimestre de 2014 
 

PRESIDENTE 

Assumi na minha intervenção na tomada de posse, a importância que os compromissos 
assumiam no mandato que então se iniciava. 

Esses compromissos têm sido paulatinamente desenvolvidos, em ações diretas e em 
diligências discretas em todos os fóruns possíveis. 

Depois da reorganização dos serviços, que ocupou parte significativa dos trimestres 
anteriores, estamos em condições de iniciar as diversas intervenções no espaço público que 
tínhamos planeado. 

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

• Requalificação do Jardim dos Bons Amigos 

A primeira intervenção planeada e que já se encontra em curso é a requalificação do 
Jardim da Avenida dos Bons Amigos. 

Esta intervenção correspondeu a um dos compromissos que assumimos, depois de termos 
constatado a falta de equipamentos infantis na envolvente da Avenida dos Bons Amigos. 

Assim assumimos como prioridade esta intervenção, da responsabilidade da Junta de 
Freguesia, embora definida em estreita articulação com a Câmara Municipal de Sintra. 

Esta intervenção será feita em três fases distintas. A primeira é executada pelo Núcleo do 
Espaço Público, que com os meios próprios da Junta de Freguesia já retirou a 
generalidade dos gradeamentos existentes e está a promover a reparação do 
pavimento e reparação e pintura dos muros. 

Posteriormente encontra-se prevista a colaboração na conservação e repintura do 
quiosque existente, bem como a pintura através de graffiti do túnel pedonal de acesso à 
Praceta das Comunidades Lusíadas. 

Em complemento, e com a colaboração do IEFP iremos requalificar os espaços verdes do 
Jardim, no âmbito da parceria que estabelecemos e que terá o seu início previsto para 
dia 20 de outubro. 

Gostaria que esta intervenção fosse mais extensa, mas esta está naturalmente 
condicionada pelos reduzidos recursos de que dispomos.  

A segunda fase desta intervenção passa por uma pequena empreitada que acabou de 
ser lançada para a deslocação da estátua do professor do seu local inicial para o centro 
do jardim, aumentando a sua visibilidade pela sua centralidade e pelo enquadramento 
com a Rua Pedro Álvares Cabral. 

A terceira fase desta intervenção passa pela colocação de um equipamento infantil no 
local onde atualmente se localiza a estátua, efetuada por ajuste direto com convite a 
todas as empresas construtoras de parques infantis de que temos conhecimento. 

• Orçamento participativo 

Depois de um excelente conferência apresentada por Geovanni Allegretti, que se 
realizou há alguns meses na Sala Polivalente da Junta de Freguesia, demos continuidade 
ao Orçamento participativo. 
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Com esta iniciativa pretendemos dar aos nossos fregueses não só a possibilidade para 
apresentar ideias concretas de intervenção, como garantir todo o apoio da Junta de 
Freguesia para a sua execução ainda durante o ano de 2015. 

Para isso, criámos um regulamento simples e marcado pela total transparência, que 
apresentámos para discussão pública e que é trazido para apresentação desta 
Assembleia de Freguesia. Este regulamento é um documento aberto, que se pretende ser 
o mais abrangente e plural possível, integrando tanto as forças representadas no 
executivo como as forças representadas na Assembleia da Freguesia. 

A quantia que pretendemos disponibilizar, partindo do pressuposto da sua aprovação em 
sede do Orçamento para 2015, não é muito elevada. No entanto, e mais do que essa 
quantia inicial, o que se pretende é dar início a um processo que se pretende gradual e 
crescente, apoiada na aprendizagem que faremos ao longos dos orçamentos que 
iremos promover. 

Pretendemos ainda fazer uma discriminação positiva, destinando uma fatia deste 
orçamento para os mais jovens para que possam propor iniciativas especificas. 

• Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Procurando dar resposta a uma necessidade sentida e um compromisso assumido, 
estabelecemos uma pareceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Com esta parceria teremos cerca de vinte desempregados na Freguesia que terão uma 
formação profissional na área da jardinagem com a duranção de 300 horas. 

Utilizando este recurso, iremos requalificar diversos espaços verdes da Freguesia, 
começando com a intervenção prevista para o Jardim da Avenida dos Bons Amigos.  

Pretendemos ainda requalificar ou alterar outros espaços verdes, com o objetivo de 
reduzir os consumos de água, que assumem um encargo ambiental e económico muito 
relevante para a Freguesia. 

Depois do curso que se irá iniciar, iremos fazer um balanço da iniciativa, de modo a 
melhorar e garantir a sua continuidade no apoio aos desempregados da Freguesia, bem 
como aumentar a capacidade de intervenção no espaço público pelos meios próprios 
da Junta. 

• Aproveitamento dos Recursos hidricos 

Depois de tomarmos conhecimento da quantidade de água que é utilizada para a rega 
dos espaços verdes durante os meses de verão (200 m3 diários no principal contador do 
Parque Linear), iniciamos diligências imediatas junto do Presidente da Câmara Municipal 
de Sintra e junto da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Na sequência destas diligências estão em análise três hipoteses possíveis como 
alternativa para o fornecimento da água necessária à rega deste espaço, sendo que a 
ribeira tem caudal permanente e o nível freático da área envolvente é bastante baixo: 

o Realização de furos artesianos para a rega destes espaços verdes de grande 
dimensão. 

o Aproveitamento dos antigos poços existentes, cuja capacidade de reposição durante 
os meses de verão terá que ser confirmada. 

o Possibilidade da elevação do nível da Ribeira das Jardas com pequenos açudes, cujo 
volume de água permitiria alimentar diretamente, ou através dos poços existentes, as 
bombas necessárias à introdução da água na rede de rega. Paralelamente permitiria 
uma melhor fruição do Parque, pela existência de um espelho de água. 

Ambas as iniciativas foram realizadas em articulação com a Junta de Freguesia de 
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Cacém e São Marcos, que tem igual interesse na alteração da origem da água de rega 
do Parque Linear. 

De igual modo, e em parceria com o CECD estamos a promover as diligências 
necessárias para a alteração dos sistemas de rega com consumos muito relevantes, 
como é o caso do Parque Urbano de Mira Sintra, com recurso ao furo artesiano existente, 
e do Jardim do Pinheiro, com a criação de uma conduta de retorno da água utilizada 
nos tanques.  

Paralelamente, foram tomadas diversas iniciativas para atenuar ou anular as taxas 
associadas ao consumo da água para rega dos espaços verdes, que considerámos 
exageradas e sem enquadramento. 

• Protocolo com a Ordem dos advogados 

Após uma raunião com a Delegação de Sintra da Ordem dos Advogados, 
estabelecemos uma pareceria que permite garantir a existência de consultas jurídicas 
para residentes da freguesia com fracos recursos económicos. 

Estas consultas jurídicas terão início no início do próximo mês, tendo lugar em todas as 
quartas-feitas, nas intalações da Junta de Fregusia em Agualva. 

• Protocolo com o Centro de Apoio ao Imigrante 

Com este protocolo estabelecido com a Assoçoção Olho Vivo, começamos a 
disponibilizar apoio aos imigrantes da Freguesia. 

De referir, que acordo com os atestados que são solicitados, têm contacto com a Junta 
de Freguesia pessoas de 33 nacionalidades estrangeiras, onde se destacam as 
comunidades caboverdeanas, guineenses, angolanas e brasileiras. Este número reflete 
bem a importância desta parceria. 

• Concursos para manutenção dos espaços verdes 

Encontra-se em curso a adjudicação de Espaços Verdes ao CECD, depois de cumpridas 
as diligências decorrente do ajuste direto definido, com convite a apenas uma entidade. 
Os espaços atribuidos ao CECD correspondem à generalidade dos espaços da antiga 
Freguesia de Mira Sintra, bem como alguns espaços emblemáticos da Freguesia, como 
sejam a Praceta Ferreira de Castro ou o Largo da República. 

Paralelamente decorre a análise das propostas do concurso público para os restantes 
espaços verdes da Freguesia, em que participaram 16 empresas. 

Como critério foi escolhida a proposta economicamente mais vantajosa, em que se junta 
o preço de manutenção por m2 para cada uma das tipologias de espaço, bem como as 
propostas de economia de recursos hidricos. 

Para além destes espaços, resolvemos entregar também ao CECD os espaços verdes 
correspondentes ao Parque Linear, utilizando o mesmo modelo que será seguido pela 
Câmara Municipal de Sintra no apoio ao CECD. 

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

Esta auditoria vem confirmar algumas dúvidas existentes quantos à conformidade legal 
de um conjunto de despesas, que foram realizadas pela Junta de Freguesia ao longo do 
mandato, bem como um conjunto de irregularidades que terão sido praticadas pela 
Junta Freguesia de Agualva e pelo seu Presidente, no quadro do regime jurídico de 
funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias. 

Depois de analisado o relatório preliminar, este será tornado público e enviado a esta 
Assembleia para apreciação. 
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Finalmente e porque correspondeu a uma sugestão apresentada na Assembleia de 
Freguesia, damos a conhecer as intervenções estratégicas no espaço público que 
pretendemos desenvolver nos próximos tempos, e cuja preparação tem ocupado uma 
parte significativa do nosso tempo: 

o Requalificação do Jardim da Avenida dos Bons Amigos, em Agualva; 

o Alteração do sistema de rega do Parque Linear da Cidade de Agualva-Cacém; 

o Alteração ao sistema de rega do Parque Urbano de Mira Sintra; 

o Alteração ao sistema de rega do Parque da Rua do Pinheiro; 

o Requalificação do Jardim próximo da Igreja de S. Francisco, em Mira Sintra; 

o Revitalização do Largo da República, em Agualva; 

o Requalificação e limpeza da envolvente à Anta de Agualva; 

o Requalificação e limpeza da envolvente à Gruta de Colaride; 

o Requalificação da envolvente à Praceta da Amizade, em Mira Sintra; 

o Modificação gradual dos espaços verdes públicos, com introdução de novas espécies 
arbustivas. 

 

 

PELOURO DO AMBIENTE, FEIRAS E MERCADOS E AUGIS 

AMBIENTE 

Limpeza da Anta de Agualva, feita pelos funcionários da Junta de Freguesia. 

Deixou de existir na Freguesia, na zona de Mira Sintra, a sucateira ilegal de automóveis. 
Estando o terreno onde a mesma estava implantada já limpo. 

O Executivo da Junta continua os contactos com a Câmara Municipal de Sintra com a 
determinação de conseguir a limpeza do Parque Natural de Colaride.  

  

AUGIS (ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL) 

Realizou-se Assembleia de Moradores da AUGI do Bairro do Grajal, em que estiveram 
presentes o Presidente da Junta e o vogal responsável por este pelouro.  

Nesta Assembleia, foi feita a avaliação da fase em que se encontra o processo de 
legalização do Bairro e ainda o levantamento dos problemas atualmente existentes. De 
ambos os assuntos a Junta tomou pormenorizado conhecimento, para poder ajudar na boa 
e rápida solução dos mesmos.  

Ainda no Bairro do Grajal, já se iniciaram contactos com o proprietário da oficina de 
automóveis aí existente, com vista à resolução do problema dos carros que se encontram 
indevidamente a ocupar a via pública. 

 

FEIRAS e MERCADOS 

Foi iniciada a reparação dos buracos existentes no piso da Feira de Colaride. Todavia esta 
obra, a cargo dos Serviços Municipais, não está ainda concluída. 

Estando já disponível o logótipo da Junta de Freguesia de Agualva e Mira-Sintra, iniciámos o 
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processo de substituição dos antigos cargos de feirantes pelos novos, tanto na Feira de 
Levante de Mira Sintra, como no Mercado Sustentável de Colaride. 

 

 

PELOURO FINANCEIRO 

Apresenta-se a análise financeira da Autarquia no período de 1 de janeiro a 31 de Agosto 
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 agosto de 2014. 

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

 

1. ANÁLISE DA RECEITA 

Neste período a freguesia arrecadou uma Receita total de 847.208,45 €, de salientar as 
Transferências Correntes no montante de 582.422,99 € que representam cerca de 70% da 
receita.  

No que refere às receitas de capital, a Câmara Municipal de Sintra já transferiu verba no 
valor de 43.682,72€ correspondente a Transferências de Capital no âmbito do protocolo das 
calçadas e passeios, sendo que no período anterior ainda não se tinha verificado, qulquer 
transferência para a junta de freguesia. 

A taxa de execução financeira do total de Receita cobrada até 31 de agosto do ano 2014, 
é de 63,30%. 

 

Em termos gerais, pode concluir-se que em relação às Receitas arrecadas pela Freguesia no 
período em análise o seguinte: 

Verifica-se a transferência por parte da Administração Fiscal da receita cobrada no valor de 
24.375.68€ referente à primeira tranche do Imposto municipal sobre imóveis, no âmbito  da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que define o novo regime Financeiro das Autarquias 
Locais, em que as juntas de Freguesia passam a receber a totalidade do produto do IMI 
sobre os prédios rústicos (em vez de metade), acrescendo 1% da receita do IMI sobre os 
prédios urbanos, e que representam 2,9% da receita cobrada. 

A Receita arrecadada referente à cobrança de Taxas, Multas, Outras Penalidades, Venda 
de Bens e Prestações de Serviços Correntes e outras receitas correntes, ascendem 100.451,98 
€ e representam 11,90% 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 626.105,71 € e 
representam 73,90% 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 agosto de 2014, o montante de 
181.626.00 €. 
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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 24.375,68 2.437.568,00%

04-Taxas, multas e outras 
penalidades 

52.878,25 40.665,40 76,90%

06-Transferências correntes 1.031.278,98 582.422,99 56,48%

07-Venda de bens e serviços 
correntes 

65.512,34 49.839,25 76,08%

08-Outras receitas correntes 7.455,68 9.947,73 133,42%

10-Transferências de Capital 85.001,81 43.682,72 51,39%

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 1.338.404,14 847.208,45 63,30%
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2. 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 e no âmbito 
do regime jurídico das autarquias locais. 

A Despesa efetuada pela Freguesia no período em análise atingiu 528.873,11 € sendo 
516.509,69 € referentes a Despesas Correntes, e os restantes 38.467,10 € referente a Despesas 
de Capital. 

Os pagamentos efetuados repercutem-se numa taxa de execução financeira, da Despesa 
paga relativamente à dotação orçamental de 39,52%.  

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 agosto de 2014 (Valor em Euros) 

Rubricas 
Dotações 
Corrigidas 

Despesas 

Pagas 
Grau de Execução 

01-Despesas com o pessoal 489.070,00 311.540,60 63,70%

02-Aquisição de bens e serviços 611.334,82 192.046,46 31,41%

04-Transferências correntes 32.246,00 7.645,50 23,71%

06-Outras despesas correntes 10.125,68 5.277,13 52,12%

07-Aquisição de bens de capital 195.627,64 12.363,42 6,32%

Totais 1.338.404,14 528.873,11 39,52%
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À data de 31 de agosto 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 311.540,60 € o que representa 58,91% do total orçamentado, tendo-se verificado 
também na Aquisição de Bens e Serviços, um montante de 192.046,46 €, o que representa 
uma execução significativa de 31,41% do total. 

A rubrica de Aquisições de Bens de Capital tem uma execução financeira de 12.363,42 € e 
representa 6,32% do valor total orçamental, devido à Junta ter adjudicado as obras das 
calçadas e passeios no mês de Maio de 2014 quando foi concluído o procedimento do 
concurso, no âmbito do código dos contratos públicos. 

 

3. 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 até 31 de agosto de 2014 foi de 750.933,37 €, enquanto a despesa foi de 
528.873,11 €, no que resulta num saldo de execução corrente de 222.060,26 €. 

 

4. SALDO DE TESOURARIA 

O saldo de Tesouraria à data de 31 de agosto de 2014 ascende a 324.356,40 €, sendo o total 
de Operação Orçamentais de 318.335,34 € e Operações de Tesouraria de 6.021,06 €.  

 

 

NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL 

AÇÃO SOCIAL, SENIORES E SAÚDE 

• Análise e avaliação da Insuficiência Económica – atestados 

Até 18 de setembro foram analisados 50 processos de verificação de insuficiência 
económica. 
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• Atendimento/Acompanhamento de Famílias  

De 20 de junho até 19 de setembro o núcleo de ação social realizou 260 atendimentos e 
11 visita 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 

Decorrente das necessidades e partilha de recursos, no âmbito da rede social foram 
atendidas 36 famílias, beneficiárias de ajuda alimentar da Cáritas da Paróquia de 
Agualva, com o objetivo de proceder à avaliação diagnóstica das mesmas. 

 

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 foram atribuídos dois fogos a duas famílias, uma monoparental 
e um isolado. 

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

Participação no consórcio do Projeto Vivacidade - Escolhas 5.ª Geração. Neste período deu-
se continuidade ao acompanhamento de famílias dos jovens acompanhados, bem como 
ao estudo de novas estratégias de intervenção.  

 

AJUDA ALIMENTAR 

1. 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.  

Na data referida foram atribuídos 73 kits a famílias em situação de grave carência e 31 
kits de reforço a famílias beneficiárias de FEAC.  

2. Cantina Social em parceria com a CERCITOP  
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Face ao aumento diário/semanal dos pedidos de ajuda alimentar e ao encerramento da 
única cantina social existente, a Junta abraçou mais este projeto em parceria com a 
CERCITOP, entidade que tem acordo com a Segurança Social para o efeito. 

Esta parceria requer uma gestão diária, atendimento, avaliação das famílias e 
articulação com os técnicos responsáveis pela gestão desta resposta. Iniciamos em julho 
com 25 refeições diárias e atualmente, em média, são fornecidas 87 refeições nos sete 
dias da semana totalizando 609 refeições por semana. 

As famílias beneficiárias deste apoio, refeição diária, são acompanhadas pela ação 
social desta autarquia, são agregados familiares com grave carência em resultado do 
desemprego ou de doenças crónicas.  

3. Parceria com a PROBEM – Banco Alimentar 

Diagnosticada a insuficiência de respostas ao nível alimentar no território de Agualva, o 
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, 
selecionado/acompanhado  67 famílias, 198 indivíduos, que irão beneficiar numa 1ª fase 
do protocolo com o Banco Alimentar. Para além deste apoio está em curso igualmente o 
apoio ao nível do transporte, duas vezes por mês, e armazenamento dos bens 
alimentares, sendo a gestão da responsabilidade da entidade parceira – PROBEM. Neste 
âmbito estivemos presentes no dia 18 de setembro na assinatura do Protocolo, a título de 
convidados, entre o Banco Alimentar contra a Fome e a PROBEM. A partir de outubro 
torna-se real mais este recurso para os munícipes carenciados de Agualva e Mira Sintra. 

4. Fundo Europeu de apoio a carenciados - FEAC 

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. Nesta data para além de todo o atendimento e avaliação 
às famílias foram levantados os géneros, acondicionados e distribuídos a cada família 
mediante as credenciais emitidas pelo ISSS.  

Ainda neste âmbito estamos a prestar apoio técnico à 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, quer na distribuição e 
entrega dos bens alimentares às 43 famílias (114 indivíduos) mediante as credenciais 
emitidas pelo ISSS. 

 

REDE SOCIAL  

• Comissão especializada de Ajuda Alimentar  

Face à urgência de melhorar e tornar mais eficaz e com critérios de equidade de forma 
a dar uma resposta mais imediata às famílias carenciadas da freguesia, a comissão 
especializada de ajuda alimentar desenvolveu um sistema integrado de trabalho assente 
na partilha de informação, construiu-se uma base de dados através dos NISS das famílias, 
criou-se uma ficha de referenciação e sinalização, diagnosticaram-se necessidades e 
recursos e foram igualmente elaboradas as normas da referida comissão. 

• Núcleo Executivo 

O núcleo executivo reuniu no dia 23 de junho e já tem Plano de Trabalho para o ano de 
2014, estando este ano focado em atualizar o Diagnóstico Social. 

• Regulamento de Apoios Sociais e Acordos de Parceria 
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No âmbito do Regulamento dos Apoios Sociais, e de forma a tornar exequíveis os apoios 
foram estabelecidos três acordos de parceria, com a Farmácia Central, para aquisição 
de medicamentos, com o Talho Carnes Fernandes, para aquisição de carne e com a 
Fábrica dos Óculos, para aquisição de óculos e meios de correção visual.  

Nesta data foram atribuídos 8 apoios para óculos e meios de correção visual e 6 para 
aquisição de pacotes de carne conforme o previsto nos acordos. Ainda este mês 
contamos que entre em implementação o acordo com a Farmácia Central tendo este 
sido assinado. 

 

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 3.º trimestre de 2014 realizaram-se um total de 18 sessões coletivas por convocatória a 
um total de 390 desempregados. 

No 3.º trimestre de 2014 realizaram-se um total de 62 atendimentos individuais. 

Neste período foram feitos um total de 33 encaminhamentos para ofertas de emprego. 

Foram ainda feitos um total de 4 encaminhamentos para estágio emprego.  

Realizaram-se um total de 55 encaminhamentos para formação profissional do IEFP e 
externa.  

Foram encaminhados 29 desempregados para o curso de Manutenção de Relvados e 
Espaços Verdes, a dinamizar em parceria entre a Junta de Freguesia e o Centro de 
Formação Profissional de Sintra.  

Foram encaminhadas 22 pessoas para CQEP, no âmbito do processo de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências, a desenvolver em Mira Sintra com a TECNIN. 

No 3.º trimestre de 2014 foi feita 1 captação de oferta de emprego pelo GIP. 

 

SENIORES 

Acompanhamento e avaliação das atividades regulares seniores, que terminaram em junho 
e julho, tendo contado com a participação efetiva de 123 utentes nas aulas de 
hidroginástica e 103 utentes na modalidade de ginástica sénior. Saliente-se que da 
totalidade dos cidadãos inscritos nestas atividades, 10% ficaram isentos de pagamento 
devido às suas condições económicas e sociais.  

Durante este período procedeu-se ainda à monitorização das atividades regulares, através 
do controlo das assiduidades e pagamentos. 

Dinamização e acompanhamento das colónias de férias destinadas a seniores, e que se 
realizaram num total de seis turnos, participaram 258 cidadãos. De modo a fomentar o 
espírito de grupo, foram promovidos pelos próprios utentes almoços convívio de 
encerramento de cada um dos turnos. O almoço foi da responsabilidade de cada utente. 

Estruturação e planeamento das atividades seniores desportivas para o ano letivo 
2014/2015. Desenvolvimento dos contactos e dos procedimentos para efetivação das 
atividades. 
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Preparação da época de inscrições nas atividades seniores desportivas, com a elaboração 
dos materiais de divulgação, dos procedimentos de inscrição e articulação com as 
instituições onde decorrem as atividades. 

Durante o mês de setembro encontram-se a decorrer as inscrições para esta estas 
modalidades, sendo que a ginástica arrancou já no início de setembro com 3 turmas. As 
restantes turmas serão abertas assim que estejam reunidos o número de utentes necessários 
para a constituição da turma. A hidroginástica terá início do mês de outubro. 

 

 

NÚCLEO DE ATIVIDADES 

CEDÊNCIAS DE VEÍCULOS DA FREGUESIA 

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

Como foi solicitado a sua cedência sem motorista, e depois da implantação dos serviços 
de georreferenciação nos dois autocarros, foi decidido colocar igualmente nesta viatura 
um serviço de georreferenciação, para controlo das deslocações efetuadas.  

• No terceiro trimestre os dois autocarros foram cedidos às instituições que o solicitaram, nos 
termos das listagens abaixo indicadas: 

MAPA RESUMO DA UTILIZAÇÃO DO AUTOCARRO 82-62-IX 

Data Entidade Deslocação Km 
Valor 

Serviço 
Valor 
Cobrado 

1-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  85 69,36 € ISENTO 

2-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  76 64,86 € ISENTO 

3-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  76 64,86 € ISENTO 

4-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  76 64,86 € ISENTO 

5-Jul Câmara Municipal de Sintra Casa da Cultura Mira Sintra 29 62,50 € 62,50 € 

7-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia do Tamariz 50 48,06 € ISENTO 

8-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia do Tamariz 53 49,56 € ISENTO 

9-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia do Tamariz 53 49,56 € ISENTO 

10-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia do Tamariz 61 53,96 € ISENTO 

11-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia do Tamariz 62 54,06 € ISENTO 

12-Jul Freguesia do Cacém e São Marcos Vila Nova de Mil Fontes 417 337,17 € 337,17 € 

14-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  73 59,56 € ISENTO 

15-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  76 61,06 € ISENTO 

16-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  77 58,56 € ISENTO 

16-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Casa da Cultura Mira Sintra 4 2,00 € ISENTO 

17-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  85 65,56 € ISENTO 

18-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  76 61,06 € ISENTO 

18-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Sintra 54 56,91 € ISENTO 

21-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  72 59,06 € ISENTO 

22-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  76 61,06 € ISENTO 

23-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  77 61,56 € ISENTO 

24-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  76 61,06 € ISENTO 

25-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  84 65,06 € ISENTO 

28-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  73 59,56 € ISENTO 

29-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  81 63,56 € ISENTO 
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30-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  76 61,06 € ISENTO 

31-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  79 62,56 € ISENTO 

1-Ago Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata  77 61,56 € ISENTO 
 

MAPA RESUMO DA UTILIZAÇÃO DO AUTOCARRO 65-58-UG 

Data Entidade Deslocação Km 
Valor 

Serviço 
Valor 

Cobrado 

1-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

1-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 50 54,27 € 54,27 € 

2-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

2-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 51 57,86 € 57,86 € 

3-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

3-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 50 57,36 € 57,36 € 

4-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

4-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 50 57,36 € 57,36 € 

6-Jul Câmara Municipal de Sintra Queluz 36 83,57 € 83,57 € 

7-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

7-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 50 57,36 € 57,36 € 

8-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

8-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 50 54,27 € 54,27 € 

9-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

9-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 50 57,36 € 57,36 € 

10-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

10-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 50 57,36 € 57,36 € 

11-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Praia da Mata 74 65,84 € ISENTO 

11-Jul APEMS Praia Grande - Sintra 50 60,45 € 60,45 € 

12-Jul Câmara Municipal de Sintra Mira Sintra 92,07 € 92,07 € 

14-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 73 51,63 € ISENTO 

15-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 77 56,72 € ISENTO 

16-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 81 68,68 € ISENTO 

17-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 71 48,09 € ISENTO 

18-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 48 39,13 € ISENTO 

19-Jul Freguesia de Almargem do Bispo Fátima 315 289,53 € 289,53 € 

21-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 73 48,54 € ISENTO 

22-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 67 48,63 € ISENTO 

23-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 73 61,59 € ISENTO 

24-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 75 49,54 € ISENTO 

25-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 56 46,22 € ISENTO 

28-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 73 51,63 € ISENTO 

29-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 75 49,54 € ISENTO 

30-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 73 61,59 € ISENTO 

31-Jul Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 73 51,63 € ISENTO 

1-Ago Freguesia de Agualva e Mira Sintra Colónia - Todo o Dia 56 46,22 € ISENTO 

6-Ago Câmara Municipal de Sintra São Martinho do Porto 270 208,78 € 

11-Ago Câmara Municipal de Sintra Lisboa 90 74,96 € 

12-Ago Câmara Municipal de Sintra Estoril 63 92,07 € 
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14-Ago Câmara Municipal de Sintra Lisboa 69 

17-Ago Clube Unidos do Cacém Oliveira do Hospital 593 
 

CULTURA 

• Bailes de Verão 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra em parceria com a Associação 
RitmusSonantes, promoveram a iniciativa “Bailes de Verão”, que tiveram lugar no Largo 
da República, entre 21 de junho a 2 de agosto. 

• Feira de Trocas - "Believe in Agualva e Mira Sintra" 

Numa parceria com a mentora do projeto “Believe in Portugal”, Andresa Salgueiro teve 
lugar no dia 5 de julho, a primeira Feira de Trocas - "Believe in Agualva e Mira Sintra". Esta 
iniciativa pretendeu incentivar os participantes e visitantes a trocarem bens e/ou serviços 
sem recurso ao uso de dinheiro. A iniciativa contou também com uma vertente solidária, 
a recolha de tampinhas que reverteram a favor da Associação Miriam Aleixo. 

• Projectos 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 
continua a colaborar na concretização deste projeto.  

No passado dia 18 de Julho realizou-se uma visita à Feira Quinhentista de Sintra. O mês de 
setembro também fica marcado por diversas atividades, nomeadamente um Ensaio 
Aberto da peça de teatro ‘O Som e a Fúria’ (17 e 18 de setembro), um workshop (23 de 
setembro) e, por último uma Leitura Encenada da peça ‘O Som e a Fúria’ (4 de outubro). 

 

APOIOS ATRIBUIDOS AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

• Projeto Viv@Cidade-E5G 

Foi apoiado o projeto “O que é AKA?”, inserido no Projeto Viv@Cidade-E5G, que teve 
lugar no dia 13 de setembro, no Largo da República. 

Este evento teve como objectivo desmistificar o significado da palavra “AKA”, que é uma 
abreviatura de Agualva-Cacém criada pelos jovens nos anos 90 e que representava 
lealdade, união e humildade. Este evento pretende mostrar à comunidade que são um 
símbolo da comunidade e não um gang, como muitas vezes são intitulados. 

O apoio técnico e material por parte da Junta de Freguesia contabiliza-se em 191,08 € 
(cento e noventa e um euros e oito cêntimos). 

• Associação Balodiren 

Apoio atribuído à Associação Balodiren, subordinado ao tema a Mutilação Genital 
Feminina em que serão realizados workshop e tertúlia, sendo o público-alvo Associações 
de imigrantes, líderes religiosos, IPSS, autoridades competentes, técnicos da área da 
saúde e segurança social, encarregados de educação e alunos. 

Esta iniciativa pretende sensibilizar para a prática deste ato considerado no mundo 
ocidental como crime. 

O apoio financeiro foi atribuído no valor de 400,00 € (quatrocentos euros). 

• Festas de S. Francisco de Assis 

Apoio atribuído à comissão de festas da paróquia de Mira Sintra, no âmbito das Festas 
em honra de São Francisco de Assis, que terão lugar entre 27 de setembro a 5 de 
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outubro. 

A realização da festa em honra de S. Francisco de Assis, pretende manter a tradição, 
através da realização de eventos de cariz cultural, desportivo e sobretudo religioso. 

O apoio atribuído foi de 2.000,00 € (dois mil euros), sendo 197,00 € (cento e noventa e sete 
euros) referente a apoio logístico. 

 
• Protocolo de colaboração com o GAVE – Grupo de artistas Vale de Eureka 

Estabelecimento de protocolo com o GAVE com vista à realização de feiras do 
artesanato e saloias na Freguesia, com objectivos de promover os trabalhos de artesões e 
produtos regionais, dinamizando a Freguesia de Agualva Mira Sintra. 

Tendo em conta o articulado no protocolo, prevê-se a realização de despesa no 
montante de 1.000,00 € (mil euros). 

 

EDUCAÇÃO 

• Relação com as escolas 

Foi enviado do dia 18 de julho para os Agrupamentos de Escolas António Sérgio e 
Agualva Mira Sintra e Escola Secundária Ferreira Dias um ofício com um conjunto de 
atividades propostas pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra a desenvolver 
com as mesmas para o ano lectivo 2014/2015. Pretende-se assim, o desenvolvimento de 
uma maior aproximação entre a autarquia e a comunidade educativa. 

• Campanha de recolha de manuais e de material escolar 

Teve início em agosto a campanha de recolha de manuais e material escolar, com vista 
à troca dos mesmos. 

Desde o seu início até 22 de setembro, registámos uma afluência de cerca de 520 
cidadãos à campanha de troca de manuais e material escolar. A mesma decorrerá até 
final do mês de outubro. 

• Formação para os munícipes 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, enquanto entidade local pretende dar 
respostas às atuais exigências do mercado de trabalho, tendo realizado um questionário 
com vista ao levantamento de necessidades ao nível das atividades formativas.  

Após a recolha de vários questionários a maio necessidade dos munícipes prendem-se 
com a disciplina do inglês e informática, encontrando-se neste momento Junta de 
Freguesia de Agualva Mira Sintra a recepcionar candidaturas neste âmbito. 

• Colónia de Férias Verão 2014 

A colónia de férias promovida pela Freguesia de Agualva e Mira Sintra teve lugar entre 30 
de junho e 1 de agosto, num total de 5 semanas de atividades. 

Este programa de férias disponibilizou dois modelos que pretenderam dar resposta às 
diferentes necessidades dos habitantes da freguesia.  

Nas duas primeiras semanas a colónia decorreu no período da manhã, entre as 7h30 e as 
13h00, sendo a principal atividade a ida à praia e a realização, naquele local, de 
atividades pré desportivas. Para além do acompanhamento pedagógico, estas 
atividades incluíam ainda o fornecimento de um lanche a meio da manhã. 

As três semanas seguintes de colónia de férias decorreram entre as 8h30 e as 18h00. As 
manhãs foram preenchidas com idas à praia e o período da tarde destinou-se à 
realização de atividades e visitas de interesse pedagógico, cultural e educativo, tais 
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como visitas a museus, cinema, parques públicos, entre outros. Durante estas três 
semanas, para além das atividades e acompanhamento pedagógico, os participantes 
tinham ainda direito a três refeições: reforço do pequeno-almoço, almoço e lanche. 

Das 240 vagas disponibilizadas, ficaram apenas por preencher 5 vagas. Saliente-se ainda 
que apesar do regulamento da colónia prever apenas 10% de ocupação das vagas 
para participantes indicados pelo serviço de ação social, verificou-se a disponibilização 
de 15% das vagas para estas situações (correspondente a uma participação efetiva de 
35 crianças), nomeadamente para preenchimento de vagas que não foram ocupadas 
no último turno. 

• Conselhos Gerais  

A Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra continua a participar ativamente nos 
Conselhos Gerais dos Agrupamentos de escolas da Freguesia. 

 

USIAMS (UNIVERSIDADE SÉNIOR INTERGERACIONAL DE AGUALVA E MIRA SINTRA) 

Depois de concluído o ano zero da USIAMS, foi tempo de balanço e preparação do novo 
ano letivo. 

O balanço foi muito positivo, demonstrado pelo número de professores que de 
disponibilizaram para retomar este desafio. Todas as saídas foram ditadas pelas 
impedimentos profissionais dos professores. 

Assim foram corrigidos alguns elementos organizativos, de modo a garantir uma maior 
uniformidade de critérios. 

Foram reforçadas as aulas de inglês e de informática, que foram especialmente procuradas 
no ano letivo anterior. Neste sentido foi criada uma aula de informática na Casa da Cultura 
de Mira Sintra, em parceria com a Câmara Municipal de Sintra. 

 

DESPORTO 

Nos últimos três meses foram realizadas diversas reuniões com Associações da nossa 
freguesia.  

Foi feito o balanço geral do que se queria para a freguesia a nível de oferta desportiva e 
após apresentação de um projeto desportivo por parte do professor Miguel Dábrio 
avançou-se para a criação do Gabinete Ação Técnica Desportiva da Junta de Freguesia 
de Agualva e Mira Sintra. 

Este Gabinete especializado será a nossa forte aposta tendo como missão: Promover e 
desenvolver a Atividade Física e o Desporto da Junta, incutindo hábitos de vida saudável 
em todas as faixas etárias da população, através de uma intervenção técnica 
especializada.  

Para tal irá desenvolver o seu trabalho comtemplando 5 valências diferentes e interligadas 
entre si: 

o 1.ª valência – Integração do Programa Nacional de Marcha e Corrida. A este 
propósito foram já realizadas as primeiras reuniões; 

o 2.ª valência – Desenvolvimento do Projeto de Ginástica Séniores. Também já em 
funcionamento e com um número crescente de inscrições; 

o 3.ª valência – Apoio no desenvolvimento da promoção da atividade física e do 
desporto das diferentes entidades desportivas da freguesia (escolas, clubes, 
associações e ginásios); 
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o 4.ª valência – Realização de atividades desportivas com impacto cultural e 
educacional na freguesia; 

o 5.ª valência – Integração e orientação dos estágios do Curso Profissional de Desporto 
do Ensino Superior. 

 

 

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. 

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 pelos meios próprios e com recurso à empresa 
Planinertes, com a qual a Junta celebrou contrato na sequência do ajuste direto. 

 

REPARAÇÃO DE CALÇADAS 

Julho 2014 
Serviços externos da Junta de Freguesia Processo m² 

• R. Cidade de Bruxelas 
 Reparação calçada no acesso pedonal para a Alameda Cidade de Bona. 723.2013 2,00  

• Parque Infantil Ribeira do Grajal  
 Reparação de calçada junto ao parque infantil 852.2013 12,00  

• Travessa dos Lagares 
 Reparação da calçada, em vários pontos 199.2014 10,00  

• Av. dos Missionários  
 Reparação da calçada à entrada do nº 61 339,2014 2,00  

• Av. Afonso de Albuquerque 
 Reparação da calçada junto minipreço 376.2014 2,00  

• R. António Nunes Sequeira 
 Reparação da calçada junto à entrada da ESFD 398.2014 1,00  

• R. Afonso de Albuquerque 
 Recolha de pino e reparação da calçada 465.2014 1,00  

• R. Cidade de Praga 
 Reparação da calçada junto espaço verde 466.2014 6,00  

• Alameda Cidade de Bona 
 Recolha de lixo no parque Abel dos santos 467.2014 - 

• R. Cândido dos Reis 
 Reparação da calçada em vários pontos 468,2014 9,00  

• R. António Nunes Sequeira 
 Reparação da calçada junto ao nº 1 e 16 469.2014 4,00  

• Av dos Bombeiros Voluntários 
 Reparação do muro do jardim junto ao nº 28 495.2014 - 

   49,00 m2 
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Julho 2014 
Empreitada – Empresa Planinertes Proc. m² 

• R. Dr. António José de Almeida - Café Geneve 
 Criação de rampa de acesso ao café, mantendo metade da escada. 456.2014 8,00  

• R. Dr. António José de Almeida em frente ao JIP 
 Reparação do encaixe da tampa da caixa de visita 457.2014 14,00  

• Av. Bombeiros Voluntários, 24A - Café Topázio 
 Renovação da calçada por estar muito escorregadia 458.2014 48,00  

• Av. 25 de Abril, 240 - Pastelaria  
 Criação de passadeira sobrelevada, em calçada.  459.2014 60,00  

     130,00 m2 
Agosto 2014 
Serviços externos da Junta de Freguesia Processo m² 

• R. Almeida Garrett 
 Reparação da calçada das escadas que ligam com a R. Aljubarrota 118,2014 3,00  

• R. Luís de Camões 
 Reparação de calçada em frente aos móveis arco iris 781.2013 2,00 

• R. Luís de Camões 
 Reparação da calçada junto ao lote 22 106.2014 2,00  

• R. Luís de Camões 
 Reparação de calçada junto ao nº 3 222.2014 2,00  

• R. de Goa 
 Reparação da calçada junto ao nº 9 48.2014 2,00  

• Av. dos Bombeiros Voluntários 
 Reparação da calçada junto ao nº 34, pedras muito espaçadas 41,2014 4,00  

• R. Cidade de Roma  
 Reparação de calçada junto ao nº 8  236,2014 2,00 

• R. Cidade de Roma 
 Reparação do passeio junto ao nº 11 474.2014 5,00  

• Av. Monte da Tapada  
 Reparação calçada entroncamento com o Impasse Marquesa de Alorna 539.2014 6,00  

• R. de Aljubarrota 
 Reparação da calçada junto ao nº 2 543.2014 2,00 

   30,00 m2 
 

PARQUES INFANTIS 

• Reparação  do espaço de recreio (parque infantil) da Rua Freixo Capitão: 

o Pintura dos muros envolventes e arranjo redes; 
o Pintura e arranjo dos equipamentos recreio; 
o Reparação superfície impacto; 
o Reparação do mobiliário urbano envolvente. 

 
• Reparação do espaço de recreio (parque infantil) da Rua General Norton de Matos: 

o Pintura e arranjo dos equipamentos recreio(em manutenção). 
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SECRETARIA 

ATESTADOS 

O serviço de atendimento emitiu um total de 1314 atestados, correspondendo 1225 
atestados nas Instalações de Agualva e 89 atestados na Delegação de Mira Sintra;  

o 520 destes atestados corresponderam a confirmações de residência e 233 com 
confirmação do agregado familiar; 

o 84 destes atestados corresponderam a provas de vida; 

o 84 destes atestados de insuficiência económica, emitidos depois da sua confirmação 
pelas técnicas de ação social da Junta; 

o Foram emitidos 191 registos e licenças caninas nas instalações da Junta em Agualva e 
19 na Delegação de Mira Sintra. 

 

APRESENTAÇÕES PERIÓDICAS 

No âmbito do Protocolo estabelecido com o Centro de Emprego do IEFP, o serviço de 
atendimento registou no terceiro trimestre de 2014 um total de 4274 apresentações 
periódicas. 

 

FORMAÇÃO DA ANAFRE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS) 

No âmbito desta formação a Junta tem continuado a receber importante formação 
técnica e de acompanhamento dos procedimentos seguidos, de que já resultaram diversas 
sugestões que foram aceites e efetuadas as correspondentes correções. 

 

 

GABINETE DE APOIO PSICOLOGICO 

Dando continuidade ao trabalho realizado até março de 2014, expõe-
se, de seguida, a evolução do Projeto entre abril e junho do corrente 
ano, onde são avaliados os seguintes parâmetros: o número de consultas 
realizadas (em comparação com o período homólogo), a faixa etária 
dos cidadãos que recorreram ao serviço, o género dos mesmos, o 
número de novas referenciações e as suas fontes. 

Há, também, a mencionar dois aspetos importantes: 

• prestação de apoio gratuito a alguns cidadãos (casos particulares, nomeadamente 
situações de insolvência); 

• parceria com Centros de Estudo, novidade esta que deriva da deteção de dificuldades 
escolares nos alunos por nós acompanhados e impossibilidade dos pais de suportar mais 
despesas, sendo que se tomou a liberdade de investir num quadro mais alargado de 
apoio, sendo que os Centros de Estudo recebem os nossos utentes a um custo reduzido 
(avaliados caso a caso) e os Centro de Estudo, que viram esta proposta como uma mais-
valia e novidade, encaminham os alunos com dificuldades escolares de foro emocional 
para o nosso Serviço de Psicologia. A ideia desta parceria teve origem no contínuo 
investimento no bom trabalho do Serviço de Psicologia e na boa imagem da Junta de 
Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 
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Número de Consultas Realizadas 

Em relação ao número de consultas realizadas, foram realizadas 64 consultas em abril, 79 em 
maio e 68 em junho, totalizando 211 consultas.  

 

Tal como demonstra o Gráfico 1 (“Comparação do número de consultas do segundo 
trimestre de 2014 com o período homólogo”), estes dados evidenciam uma grande 
evolução, na medida em que, se no ano passado se verificaram 102 consultas, este ano 
esse número ultrapassou as 210.  

Gráfico 1: Comparação do número de 
consultas de 2014 com o período homólogo 

 

Faixa Etária dos Cidadãos 

No que se refere à faixa etária dos cidadãos que recorreram ao serviço, tal como indica o 
Gráfico 2 (“Faixa etária dos pacientes”), a mesma situa-se, maioritariamente, entre os 0 e os 
20 anos de idade.  

15
9

0 3 0 1 0 00

25

50

75

100
0-10

11-20
21-30
31-40
41-50

51-60
61-70
71-80

Gráfico 2: Faixa etária dos pacientes 

 

Género dos Cidadãos 

Quanto ao género dos cidadãos, tal como indica o Gráfico 3 (“Género dos pacientes”), 
entre abril e junho recorreram ao serviço maioritariamente pessoas do sexo masculino.  
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Gráfico 3: Género dos pacientes 

 

Número de Novas Referenciações 

Relativamente às novas referenciações, foram verificadas 8 novas primeiras consultas 
(Gráfico 4: “Número de novas referenciações”). 
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Gráfico 4: Número de novas referenciações 

 

Fontes de Referenciação 

Em relação às novas referenciações, as mesmas tiveram origem, essencialmente, nos 
Agrupamentos de Escolas: António Sérgio e Agualva Mira Sintra (Gráfico 5: “Fontes de 
referenciação”). 

Foi, também, considerado interessante estender a colaboração com centros de estudo, 
dadas as dificuldades escolares existentes para além do foro emocional. 
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Gráfico 5: Fontes de referenciação 
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Face ao exposto, tem sido evidenciado desde o início do ano um grande progresso do 
número de consultas, o que se deve, acima de tudo, ao bom trabalho realizado e aos laços 
profissionais estabelecidos com os cidadãos e com as Instituições, espelhando o bom nome 
da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 

Assim sendo, o projeto continua a ser uma grande mais-valia na comunidade de Mira Sintra 
e Agualva, dadas as necessidades existentes de acompanhamento psicológico, a 
facilidade de acesso ao mesmo e os resultados obtidos. 

 


