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Informação escrita relativa à atividade da Junta de Freguesia 

 Quarto 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. 

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

• Presidência Aberta 

Em 10 de outubro realizou-se a Presidência aberta da Câmara Municipal de Sintra na 
nossa Freguesia de Agualva e Mira Sintra.  

Houve uma grande sintonia sobre a importância dos compromissos e sobre a 
ponderação necessária para a resolução dos problemas de resolução especialmente 
complexa como o Lago dos 4 caminhos ou o Parque de Colaride. 

A visita foi um sucesso, na qual foi reiterado o compromisso para a construção do Centro 
de Saúde de Agualva, assumida a recuperação e reabertura da Quinta da Fidalga, as 
obras de requalificação do Centro Lúdico das Lopas e a recuperação da Anta de 
Agualva, para além da requalificação das Avenidas de Santa Maria e dos Bombeiros 
Voluntários. 

A Junta de Freguesia congratulou-se com todas as obras que a Câmara Municipal 
entendeu por bem efetuar e muito especialmente se estas também forem prioridades 
para a Freguesia, como foi o caso. 

De referir o calor humano na visita à AUGI do Grajal, na inauguração da exposição do 
CECD na Casa da Cultura de Mira Sintra, a participação numerosa na reunião de 
balanço da Presidência Aberta e finalmente o grande calor juvenil da participação na 
videoconferência com o astronauta Don Thomas, organizada pela Escola Ferreira Dias. 

• 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 está a ser 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 que concluiu a reparação do pavimento e 
dos muros, estando a concluir a pintura dos muros. 

Está igualmente em execução a reparação e repintura do Quiosque, estando em 
preparação a pintura através de graffiti do túnel pedonal de acesso à Praceta das 
Comunidades Lusíadas. 

Em complemento, e com a colaboração do IEFP estamos a concluir a requalificação dos 
espaços verdes do Jardim, no âmbito da parceria que estabelecemos. 
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A segunda fase desta intervenção, a deslocação da estátua do professor do seu local 
inicial para o centro do jardim, foi realizada com o recurso a uma empreitada realizada 
pela empresa "Área Cosmopolita, Lda", pelo valor total de €4.750,00. 

A terceira fase desta intervenção passa pela colocação de um equipamento infantil no 
local onde se localizava a estátua, efetuada por ajuste direto e que está em preparação. 

Na Avenida dos Bons Amigos e com especial destaque no Jardim foi feito um significativo 
reforço da iluminação de Natal, designadamente com a colocação de uma árvore no 
topo da Avenida, de uma decoração no túnel e na colocação de um presépio cedido 
pela Escola António Sérgio e reforço na iluminação colocada nas árvores. 

Em paralelo a Câmara Municipal de Sintra disponibilizou um pórtico de Natal, que foi 
igualmente colocado junto ao túnel da Avenida.  

• Recuperação da Quinta da Fidalga 

"Oito anos passaram desde a aquisição da Quinta da Fidalga. 

Oito anos em que a Quinta se degradou, ano após ano. 

Como património classificado como de interesse municipal e como um edifício 
fundamental para a Cidade de Agualva-Cacém, a recuperação deste edifício sempre 
foi uma prioridade para a Freguesia que represento. 

Durante este ano existiram finalmente ideias para a sua recuperação. Ideias concretas e 
variadas. 

E bastou um ano. Bastou um ano para que se definisse a sua nova vocação. A instalação 
do Conservatório Musical de Sintra. 

Por isso a Câmara Municipal está de parabéns!" 

Excerto da intervenção realizada na Assembleia Municipal de Sintra realizada no dia 20 
de novembro, demonstrando a importância da recuperação da Quinta da Fidalga. 

Em paralelo decorreram as obras de limpeza do Jardim da Quinta, que será objeto de 
um intervenção. Presentemente está a ser elaborado o projeto de paisagismo pelo 
serviços municipais. 

• Reunião do Conselho Geral da ANAFRE 

Realizou-se no dia 6 de dezembro, em Sesimbra o 33.º Conselho Geral da ANAFRE. 

No Conselho defendi a necessidade de criar as condições para adequar quadros de 
pessoal à realidade, garantindo aos colaboradores das Freguesias as condições de 
estabilidade laboral que exigimos para outros. 

A possibilidade da declaração de nulidade dos contratos enquadrados nesta situação 
coloca as Juntas de Freguesia numa posição especialmente ingrata. 

Referia que o orçamento do Estado para 2015 abriu a porta para a abertura de 
concursos para os municípios que reúnam as condições previstas, designadamente em 
termos de limite de endividamento e cumprimento de rácios, mas define que deve ser 
dada preferência ao quadro de excedentários que foi criado pelo Governo. 

Nada tendo contra a intenção de garantir o favorecimento dos trabalhadores que foram 
colocados pelo Governo em situação de precariedade, considerei injusto que esse 
favorecimento (criado para resolver um problema criado pelo Governo) tenha os seus 
efeitos nas autarquias, que para além de possuírem autonomia, nada fizeram para o 
criar, especialmente por impedir a resolução dos problemas laborais que o cumprimento 
das reais exigências das Juntas exigiu, muitas vezes através de vínculos que foram criados 
há muitos anos. 
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Para isso propus  o envolvimento da ANAFRE numa alteração legislativa que abrisse a 
possibilidade de resolver este problema com maior justiça e autonomia: 

1. Possibilidade de abertura de concurso publico; Caso as Freguesias reúnam as 
mesmas regras de falta de endividamento que são impostas aos municípios. 

2. Afastamento de preferência a bolsa de mobilidade; Considerando que os direitos 
que têm os trabalhadores colocados na bolsa de mobilidade não se devem sobrepor aos 
direitos que têm os trabalhadores que há muitos anos exercem o seu trabalho de forma 
diligente nas Freguesias. Para isso era importante que a Lei garantisse a igualdade entre 
os trabalhadores que já executam o seu trabalho nas Juntas de Freguesia (nas mesmas 
condições que obrigariam à sua admissão caso se encontrassem a trabalhar nos setor 
privado) e os trabalhadores colocados na bolsa de mobilidade. 

• Orçamento participativo 

No âmbito do Orçamento Participativo foi constituída a sua comissão de 
acompanhamento, constituída por todas as forças políticas representadas na Assembleia 
de Freguesia, com a exceção da Coligação Democrática Unitária que se autoexcluiu. 

A Comissão reuniu por três vezes, tendo definido os moldes da apresentação do 
Orçamento Participativo, que decorreu com normalidade, com fraca adesão no 
Orçamento Geral e grande adesão no Orçamento Juventude. 

• Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional 

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

Utilizando este recurso, estamos a requalificar o Jardim da Avenida dos Bons Amigos.  

Depois da conclusão do curso, 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 hídricos 

Depois de tomarmos conhecimento da quantidade de água que é utilizada para a rega 
dos espaços verdes durante os meses de verão, e depois das diligências efetuadas junto 
do Presidente da Câmara Municipal de Sintra e da Agência Portuguesa do Ambiente, 
continuamos a aguardar o agendamento de uma reunião para a análise das sugestões 
já anunciadas. 

Paralelamente, considerámos urgente dar início ao Procedimento por Ajuste Direto para 
as obras necessárias para a recirculação da água no Parque Urbano de Mira Sintra e no 
Jardim da Rua do Pinheiro, onde a água a água é utilizada, para além da rega, para 
efeitos decorativos sendo perdida na rede pública de drenagem; 

Pretendemos alterar os sistemas de rega, 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.  

• Protocolo com a Ordem dos advogados 

Na sequência da Parceria estabelecida com a Ordem dos Advogados, começaram a 
ser disponibilizadas consultas jurídicas, que se realizam todas as quartas-feitas, nas 
intalações da Junta de Fregusia em Agualva. 

Pelos dados recolhidos, foram realizadas 30 consultas até ao fim de novembro. 

• Protocolo com o Centro de Apoio ao Imigrante 
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Com este protocolo estabelecido com a Assoçoção Olho Vivo, começamos a 
disponibilizar apoio aos imigrantes da Freguesia. 

O CLAII Itinerante resulta de uma parceria entre a Associação Olho Vivo, o Alto 
Comissariado para as Migrações e a União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, entre 
outras freguesias do Concelho de Sintra. 

Este gabinete funciona nas instalações da Junta de Freguesia em Agualva, às terças-
feiras, entre as 9h30 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 16h30. 

No CLAII Itinerante são prestados os seguintes tipos de apoio: 

Autorização de Residência (informações e ajuda no pedido); Agendamentos para o 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; Pedido de nacionalidade portuguesa; 
Reagrupamento familiar; Certidões de contagem do tempo no SEF para efeito de 
Segurança Social ou Nacionalidade; Retorno voluntário; Encaminhamento para Apoio 
Social e emprego; Acesso à educação, saúde e Segurança Social; Ajuda no 
preenchimento de formulários; 

• Concursos para manutenção dos espaços verdes 

Foi adjudicado a manutenção dos espaços Verdes de Mira Sintra ao CECD. 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 foi concluído o Concurso Público para os restantes espaços verdes da 
Freguesia à empresa HOSIPLANTE. 

Foi assinado o contrato, estando definido o príncipio do ano como o ínício da prestação 
de serviços.   

Para além destes espaços, estamos a ultimar a entrega ao CECD dos espaços verdes 
correspondentes ao Parque Linear, utilizando o mesmo modelo que será seguido pela 
Câmara Municipal de Sintra no apoio ao CECD. 

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

A auditoria veio confirmar algumas dúvidas existentes quanto à conformidade legal de 
um conjunto de despesas que foram realizadas pela Junta de Freguesia ao longo do 
último mandato, bem como um conjunto de irregularidades que terão sido praticadas 
pela Junta Freguesia de Agualva e pelo seu Presidente. 

Em face dos dados da auditoria a Junta deliberou enviar o resultado da auditoria para a 
Assembleia de Freguesia, bem como o seu envio para as entidades que fiscalizam 
autarquias locais, designadamente o Ministério Público, o IGF, o Tribunal de Contas e a 
DGAL, para investigação e eventual confirmação dos índicios apurados. 

 

 

PELOURO DO AMBIENTE, FEIRAS E MERCADOS E AUGIS 

AMBIENTE 

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, tendo sido efetuada 
uma ação de limpeza e sensibilização no dia da Presidência Aberta. 

No dia 22 de novembro, a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra em parceria com os 
grupos de escuteiros da freguesia, promoveu uma iniciativa de replantação de árvores nos 
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jardins da cidade, no âmbito do evento nacional FLORESTAR PORTUGAL, que decorreu um 
pouco por todo o país. 

Além dos grupos de escuteiros, participaram na replantação de árvores de diversas 
espécies, dezenas de voluntários. 

 

AUGIS (ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL) 

No âmbito da Presidência aberta foi realizada uma visita ao Bairro do Grajal, onde foi 
especialmente sentido o apreço dos moradores pelas diligências efetuadas pela Câmara 
Municipal de Sintra para a resolução definitiva do problema. 

Esse apreço foi registado através da carta recebida por parte da administração conjunta 
da AUGI(095) agradecendo os esforços desenvolvidos pelo Executivo da Junta de Freguesia. 

Ainda no Bairro do Grajal, foi realizada uma reunião com o proprietário da oficina de 
automóveis aí existente, onde foi acordada a resolução do problema dos carros que se 
encontram indevidamente estacionados na via pública. 

 

FEIRAS e MERCADOS 

Foram iniciados os contactos com o Vereador Pedro Ventura para definir os moldes para a 
reintrodução da Feira de Agualva. 

A Feira será realizada em moldes completamente diferentes e adaptados às atuais 
condições do Largo da República. 

Em paralelo, estão em preparação e serão introduzidas novas feiras temáticas, como de 
artesanato, de trocas, de antiguidades, etc. 

Concluímos o processo de substituição dos antigos cartões de feirantes, 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 outubro 
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 Outubro de 2014. 

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

 

1. ANÁLISE DA RECEITA 

Neste período a freguesia arrecadou uma Receita total de 1.071.254,33 €, de salientar as 
Transferências Correntes no montante de 779.185,68€ que representam cerca de 72,74% da 
receita.  
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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. 

A taxa de execução financeira do total de Receita cobrada até 31 de Outubro do ano 
2014, é de 78,45%. 

 

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

• A receita cobrada referente ao Imposto municipal sobre imóveis no valor de 29.888,05€, 
que representam 2,79%. 

• A Receita arrecadada referente à cobrança de Taxas, Multas, Outras Penalidades, 
Venda de Bens e Prestações de Serviços Correntes e outras receitas correntes, ascendem 
122.222,80 € e representam 11,41% 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 822.868,40 € e 
representam 76,82% 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 Outubro de 2014, o 
montante de 242.171,00 €. 

 

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 29.150,60 29.888,05 102,53%

04-Taxas, multas e outras penalidades 52.878,25 50.972,70 96,40%

06-Transferências correntes 1.028.371,46 779.185,68 75,77%

07-Venda de bens e serviços correntes 62.441,54 59.392,42 95,12%

08-Outras receitas correntes 11.459,66 11.857,68 103,47%

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 1.365.579,40 1.071.254,33 78,45%
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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. 

 

A Despesa efetuada pela Freguesia no período em análise atingiu 662.867,94 € sendo 
648.105,82 € referentes a Despesas Correntes, e os restantes 14.762,12 € referente a Despesas 
de Capital. 

Os pagamentos efetuados repercutem-se numa taxa de execução financeira, da Despesa 
paga relativamente à dotação orçamental de 48,54%.  

O quadro que se segue reflete a situação da Freguesia por classificação económica tendo 
em conta as respetivas rubricas orçamentais. 

Valores Acumulados de  01 de janeiro a 31 outubro de 2014 (Valor em Euros) 

Rubricas 
Dotações 
Corrigidas 

Despesas 

Pagas 
Grau de Execução 

01-Despesas com o pessoal 495.074,21 385.405,73 77,85%

02-Aquisição de bens e serviços 618.280,61 245.649,08 39,73%

04-Transferências correntes 35.396,00 10.649,50 30,09%

06-Outras despesas correntes 10.325,68 6.401,51 62,00%

07-Aquisição de bens de capital 206.502,90 14.762,12 7,15%

Totais 1.365.579,40 662.867,94 48,54%
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À data de 31 de outubro 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 385.405,73 € o que representa 77,85% do total orçamentado, tendo-se verificado 
também na Aquisição de Bens e Serviços, um montante de 242.649,08 €, o que representa 
uma execução significativa de 39,73% do total. 

 

As despesas por orgânica apresentam-se da seguinte valores: 

01 – Administração Autárquica – 299.536,14 € 

01 Despesas com Pessoal  227.304,85 € 80,13% 

02 Aquisição de bens e serviços  62.719,28 € 62,73% 

06 Outras despesas correntes    5.751,75 € 60,38% 

07 Aquisição de bens de capital  3.760,26 € 33,57% 

 

02 – Ação Social e Saúde – 108.671,10 €  

01 Despesas com Pessoal  70.343,11 € 79,90% 

02 Aquisição de bens e serviços  34.678,95 € 56,86% 

04 Transferências correntes    3.649,00 € 19,26% 

 

03 – Educação e Cultura – 44.237,65 € 

01 Despesas com Pessoal  24.957,14 € 62,29% 

02 Aquisição de bens e serviços  12.280,01 € 30,21% 

04 Transferências correntes    7.000,50 € 47,30% 
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04 – Desporto e Juventude – 4.529,82 € 

02 Aquisição de bens e serviços  4.529,82 € 18,60% 

04 Transferências correntes    0,00 € 0,00% 

 

05 – Feiras, Mercados e Ambiente – 11.029,49 € 

02 Aquisição de bens e serviços  7.809,34 € 43,80% 

07 Aquisição de bens de capital  3.220,15 € 91,22% 

 

06 – Obras e Equipamentos, Manutenção e Conservação Espaço Público – 136.401,12 € 

01 Despesas com Pessoal  35.838,85 € 74,90% 

02 Aquisição de bens e serviços  92.780,56 € 28,63% 

07 Aquisição de bens de capital  7.781,71 € 4,23% 

 

07 – Transporte- 58.462,62 € 

01 Despesas com Pessoal  26.961,74 € 76,03% 

02 Aquisição de bens e serviços  30.851,12 € 61,16% 

06 Outras despesas correntes    649,76 € 81,22% 

07 Aquisição de bens de capital  0,00 € 0,00% 

 

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 até 31 de outubro de 2014 foi de 1.071.254,33 €, enquanto a despesa foi 
de 662.867,94 €, no que resulta num saldo de execução corrente de 408.386,39 €. 
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5. SALDO DE TESOURARIA 

O saldo de Tesouraria à data de 31 de outubro de 2014 ascende a 413.950,00 €, sendo o 
total de Operação Orçamentais de 408.386,39 € e Operações de Tesouraria de 5.563,61€. 

 

 

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, até 10 de Dezembro foram analisados 
69 processos de verificação de insuficiência económica sendo a esta data 255 processos 
já analisados. 

• Atendimento/Acompanhamento de Famílias  

De 20 de Setembro até 11 de Dezembro o núcleo de ação social realizou 344 
atendimentos e 7 visitas domiciliárias. Houve ainda resposta a 2 ocorrências externas que 
implicaram a deslocação a casa de dois idosos.  

Procurou-se dar especial atenção as situações de maior vulnerabilidade e de grave 
carência económica. A maioria das situações congrega mais do que uma problemática, 
nomeadamente o desemprego, os problemas de saúde, nomeadamente a saúde 
mental, os endividamentos a carência económica e alimentar, a habitação e a 
insuficiência de equipamentos sociais em especial creche e lar de idosos. 

 

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 e no grupo de trabalho criado no âmbito do Plano de Ação, para a área dos 
recursos sociais da comunidade. 

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 e 
o apoio solicitado às atividades do projeto. 
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Participação no consórcio do Projeto Vivacidade - Escolhas 5ª Geração. Neste período deu-
se continuidade ao acompanhamento de famílias dos jovens acompanhados, bem como 
ao estudo de novas estratégias de intervenção. O.  

• 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. 

 

AJUDA ALIMENTAR 

• Pacote de Emergência alimentar 

Atendendo ao número crescente de pedidos diários ao nível do que é mais básico - a 
alimentação, os munícipes que acorram a solicitar ajuda, são numa primeira linha 
ajudados com um “Kit” de alimentos e depois encaminhados para o gabinete de ação 
social.  

No período de 23 de Setembro a 11 de Dezembro foram atribuídos 46 pacotes de ajuda 

alimentar a famílias em situação de grave carência.  

• Cantina Social em parceria com a CERCITOP  

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 68 refeições nos sete 
dias da semana totalizando 476 refeições por semana. Neste trimestre houve uma 
oscilação em virtude de alguns utentes estarem internados em unidades hospitalares, 
alterado a residência. Estão a aguardar na CERCITOP com nossa referenciação apoio a 
10 famílias representando mais 34 refeições. 

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.  

Aumentou por outro lado a procura em géneros alimentares para confeção no domicílio 
o que as instituições não têm conseguido dar resposta já que as quantidades de 
alimentos do BA são em menor quantidade. 

• Parceria com a PROBEM – Banco Alimentar 

Na sequência do protocolo que a PROBEM assinou com o Banco Alimentar estão a ser 
apoiadas, em parceria com a ação social, nomeadamente no apoio técnico, transporte 
e logística (cedência de espaço para armazenamento), 66 famílias, sendo 213 indivíduos 
dos quais 56 são crianças. 

Para execução dos cabazes mensais a Ação social diligenciou a colaboração com esta 
entidade de 3 voluntários certificados com curso de voluntariado os quais estão a 
constituir uma mais-valia para a instituição proporcionar esta resposta social. 

• Missão Sorriso parceria com a Cruz Vermelha - Campanha de Recolha de Alimentos, De 
forma a proporcionar o apoio alimentar à população mais carenciada em parceria com 
a Cruz Vermelha de 24 a 26 de outubro realizámos uma recolha de géneros alimentares 
no Continente de Massamá. O que resultou desta iniciativa, serviu para aprovisionar a 
mercearia solidária e contribuir para a ajuda em géneros alimentares a atribuir às famílias 
carenciadas da Freguesia pontualmente em situações de urgência. Muito nos apraz 
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registar a colaboração de voluntariado. Num total participaram 24 voluntários distribuídos 
por turnos em cada dia de recolha.  

• Apoio em transporte a Instituições parceiras que dispõem da resposta de Banco 
Alimentar 

A Junta de Freguesia no âmbito das parcerias existentes e consciente das dificuldades de 
recursos que as diversas instituições têm no que se refere ao transporte de géneros do 
Banco Alimentar, cede mensalmente transporte e motorista ao Sócio Caritativo de Mira 
Sintra, à Caritas de Agualva, PROBEM (duas vezes mês), e aos Vicentinos de Agualva. 

• Fundo Europeu de apoio a carenciados 

Neste período foi efetuada uma visita de acompanhamento e fiscalização pela 
Segurança Social para verificação dos processos e todo o material relativo ao FEAC, a 
qual teve uma avaliação positiva.  

 

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. Para além das reuniões realizadas em 29 de setembro e 21 de 
outubro, houve um trabalho intenso de articulação entre a ação social e as instituições 
que prestam ajuda alimentar.  

• Núcleo Executivo 

O núcleo executivo reuniu duas vezes, em Setembro e Outubro para planificar a 
atividade da Comissão Social de Freguesia. 

• Comissão Social de Freguesia 

Foram realizados dois fóruns comunitários na Casa da Cultura de Mira Sintra, um no dia 12 
de Novembro, que contou com a participação de 22 entidades e 27 pessoas e um 
segundo, de continuação, que contou com a presença de 11 entidades e 13 pessoas.  

O objetivo foi a identificação de problemas e necessidades sentidos pelos participantes, 
enquanto conhecedores da realidade local. Estiveram presentes pessoas da 
comunidade, ligadas às mais variadas áreas sociais, que debateram as seguintes 
temáticas: Idosos, Imigrantes e Minorias Étnicas, Deficiência, Emprego e Formação 
Profissional, Educação, Associativismo e Participação Cívica, Crianças e Jovens, Violência 
Doméstica, Comportamentos Aditivos, Saúde, Cultura, Desporto e Lazer, 
Pobreza/Exclusão Social e Outros. 

• CAIF (Comissão de Apoio Integrado às Famílias) 

Participou-se na reunião de preparação do Encontro das CAF’s de Sintra, no dia 2 de 
Dezembro, com o objetivo de preparar as várias Comissões ou grupos de trabalho, para  

uma apresentação pública agendada para o 2º semestre do ano 2015, sobre o trabalho 
realizado pelas CAF’s, seus resultados, potencialidades e constrangimentos.  

• Natal Sénior  

A Autarquia implementará no dia 17 de dezembro a Festa de Natal Sénior destinada 300 
seniores de Agualva e Mira Sintra. Será um dia cheio de emoções, com início às 13.00 h. 
Trata-se de verdadeira Festa de Família onde a partilha e a solidariedade serão os 
ingredientes principais. 
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• 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 4º trimestre de 2014 realizaram-se um total de 39 sessões coletivas por convocatória a 
um total de 446 desempregados. 

No 4º trimestre de 2014 realizaram-se um total de 69 atendimentos individuais. 

Neste período foram feitos um total de 27 encaminhamentos para ofertas de emprego. 

Foram feitos um total de 18 encaminhamentos para estágio emprego.  

Foram  feitos um total de 6 encaminhamentos para CEI e 4 para CEI+. 

Foram ainda feitas  19 novas inscrições no GIP. 

Realizaram-se um total de 56 encaminhamentos para formação profissional do IEFP e 
externa.  

Foram encaminhadas 26 pessoas para CQEP, no âmbito do processo de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, a desenvolver em Mira 
Sintra com a TECNIN. 

• Regulamento de Apoios Sociais e Acordos de Parceria 

No âmbito do Regulamento dos Apoios Sociais, deu-se continuidade aos três acordos de 
parceria, com a Farmácia Central, para aquisição de medicamentos, com o Talho 
Carnes Fernandes, para aquisição de carne e com a Fábrica dos Óculos, para aquisição 
de óculos e meios de correção visual.  

Os apoios previstos são de natureza excecional e temporária, tendo como população 
alvo a população que se enquadra nos referido regulamento e considerando que a 
participação da Freguesia tem como objetivo intervir nas situações de maior exclusão e 
vulnerabilidade social.  

Nesta data foram atribuídos 19 apoios para óculos e meios de correção visual, 22 apoios 
para medicação e 27 para aquisição de pacotes de carne conforme o previsto nos 
acordos.  

 

IDOSOS 

Os idosos da União de Freguesias continuaram com a prática desportiva tanto ao nível da 
hidroginástica como na ginástica. 

Com a criação do Gabinete Técnico Desportivo foram criadas mais turmas de ginástica e a 
hidroginástica já tem um número de utentes a rondar os 130. 

Foram desenvolvidas outras atividades que procuraram manter os nossos idosos ativos 

 

 

NÚCLEO DE ATIVIDADES 

CEDÊNCIAS DE VEÍCULOS DA FREGUESIA 

• Foi efetuado um estudo com as despesas e receitas associadas à utilização dos 
autocarros, de que resulta um passivo acumulado aproximado de vinte mil euros, que 
deverá ser tido em conta nas regras de utilização futura destes veículos, numa próxima 
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revisão da tabela de taxas da Freguesia. 

• 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 

4-Out Igreja Mira Sintra Sintra 67 

7-Out Freguesia de Agualva Mira Sintra Casa Saúde da Idanha 21 

13-Out Câmara Municipal de Sintra Projeto Sintra + Saúde 59 

14-Out Câmara Municipal de Sintra Projeto Sintra + Saúde 162 

18-Out Câmara Municipal de Sintra Projeto Sintra + Saúde 167 
 

Data Entidade Deslocação Km 

10-Nov Freguesia Agualva e Mira Sintra Mira Sintra 7 

16-Nov A.B.V.A.C. Aniversário Instituição 23 

30-Nov Ginásio Clube 1º de Maio Cadaval - Murteira 185 
 

MAPA RESUMO DA UTILIZAÇÃO DO AUTOCARRO 65-58-UG 

Data Entidade Deslocação Km 

3-Out Freguesia de Agualva e Mira Sintra Casa da Cultura 38 

4-Out 
Freguesia Massamá e Monte 
Abraão Santiago do Cacém 328 

5-Out Câmara Municipal de Sintra Agualva 18 

8-Out Câmara Municipal de Sintra Sintra 60 

9-Out A.P.E.M.S. Piscina Mira Sintra 5 

10-Out Freguesia de Agualva e Mira Sintra Presidência Aberta 33 

11-Out Freguesia de Agualva e Mira Sintra Caminhada Agualva 21 

13-Out Freguesia de Agualva e Mira Sintra Oficina - Famões 37 

14-Out 
Freguesia Massamá e Monte 
Abraão Lisboa 50 

15-Out Freguesia de Agualva e Mira Sintra Oficina - Famões 18 

17-Out 
Freguesia Massamá e Monte 
Abraão Lisboa 50 

18-Out Câmara Municipal de Sintra Estoril 75 

19-Out Câmara Municipal de Sintra Estoril 71 

21-Out Câmara Municipal de Sintra Queluz 114 

22-Out Câmara Municipal de Sintra Queluz 144 

23-Out Câmara Municipal de Sintra Queluz 78 

23-Out A.P.E.M.S. Piscina Mira Sintra 4 

24-Out Freguesia de Agualva e Mira Sintra Oficina - Famões 34 

24-Out Agrupamento António Sérgio S. Domingos de Rana 39 

25-Out Igreja Evangélica "Encontro Vida" Pombal 398 

29-Out Centro de Apoio à Criança Lisboa 55 

30-Out Freguesia de Agualva e Mira Sintra Cacém 24 

30-Out Agrupamento António Sérgio Lisboa 50 

30-Out A.P.E.M.S. Piscina Mira Sintra 4 
 

Data Entidade Deslocação Km 
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5-Nov Centro de Apoio à Criança Lisboa 55 

6-Nov APEMS Piscina Mira Sintra 4 

7-Nov Agrup. Escolas António Sérgio Lisboa 54 

7-Nov Junta de Freguesia Rio de Mouro Amadora 49 

13-Nov APEMS Piscina Mira Sintra 4 

20-Nov Agrup. Escolas Agualva Mira Sintra 
Escola D. Domingos 
Jardo 14 

20-Nov APEMS Piscina Mira Sintra 5 

27-Nov APEMS Piscina Mira Sintra 7 
 

CULTURA 

• Exposição 'DE PROFUNDIS' de Rita Alfaiate 

 Teve lugar no passado dia 10 de dezembro nas instalações da Junta de Freguesia a 
inauguração da exposição de Rita Alfaiate, uma ex-aluna do ramo das artes da Escola 
Secundária Ferreira Dias. 

 Estiveram presentes na inauguração várias individualidades da Fregueisa. 

• 2º Concurso das Montras de Natal – 15 dezembro de 2014 a 6 janeiro 2015 

 Tendo como objetivo a dinamização do comércio local, foi lançado pela segunda vez o 
desafio aos comerciantes a participarem neste concurso. 

• Workshop sobre Mutilação Genital Feminina 

 Com o apoio da Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra, teve lugar no passado dia 3 
dezembro nas instalações da Junta de Freguesia um workshop sobre Mutilação Genital 
Feminina (MGF). Estiveram presentes na iniciativa diversas entidades, entre as quais se 
destacam a Comissão para a Igualdade de Género (CIG), Segurança Social de Sintra e 
Associação de Muçulmanos da Linha de Sintra. 

• Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres – “Crochetar por uma 
Causa” 

 No passado dia 25 de novembro, a Junta de Freguesia em parceria com Madalena 
Fernandes homenageou todas as vítimas de violência doméstica. Estiveram envolvidas 
direta e indiretamente na iniciativa, cerca de 40 mulheres através da elaboração de 
quadrados em crochet que foram, posteriormente, expostos no Parque Linear da Ribeira 
das Jardas. 

• 1ª Maratona Fotográfica  

 No passado dia 11 de outubro teve lugar a 1ª Maratona Fotográfica na Freguesia de 
Agualva Mira Sintra, subordinada ao tema “As cores do Outono” e promovida pela Junta 
de Freguesia. Através desta iniciativa, a autarquia pretendeu fomentar e desenvolver o 
gosto pela fotografia e sensibilizar o público em geral para a história e cultura da 
Freguesia de Agualva Mira Sintra. Participaram no evento cerca de 12 pessoas, algumas 
das quais sem residência no território da freguesia. 

• Projetos do teatromosca  – Apoio à divulgação 

 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 projecto. Durante o mês de outubro, a 
autarquia promoveu a divulgação de uma leitura encenada e de um workshop sobre a 
peça ‘O corpo que fala’, a estrear durante o mês de dezembro. 

• Apoio à Associação Olhar Activo de Sintra 
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 A Associação Olhar Activo de Sintra levou a cabo o 3º Torneio Goalball no passado dia 
22 de novembro. Com esta iniciativa a associação pretendeu divulgar esta modalidade 
paralímpica e angariar novos atletas, sensibilizando ao mesmo tempo jovens e 
população em geral para esta modalidade que se destina exclusivamente a pessoas 
portadoras de deficiência visual. Desta forma e ao abrigo do Apoio ao Associativismo foi 
atribuído um apoio logístico e material, nomeadamente através da impressão de 
cartazes e folhetos do evento, divulgação da iniciativa nos meios próprios da Junta de 
Freguesia e transporte de materiais. 

• Apoio à Associação Ritmusonantes 

 Ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Associativismo foi atribuído um apoio para a 
concretização do projeto “Xiloflaubis”, que irá proporcionar aos jovens a oportunidade 
de aprenderem a prática musical. Este projeto pretende desenvolver junto dos jovens: 
compreensão auditiva, coordenação motora e memória, aprendizagem da linguagem 
musical e prática instrumental e voz. 

• Apoio à Associação Juvenil Rostos Cobertos – Valdevinos Teatro de Marionetas  

 A Associação Juvenil Rostos Cobertos – Valdevinos Teatro de Marionetas pretende assumir-se 
como um espaço de criação e de difusão artística, contribuindo ativamente para o reforço 
da atividade cultural na Freguesia de Agualva Mira Sintra e no Concelho de Sintra. 

 Ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Associativismo, foi atribuído um apoio à Associação 
Juvenil Rostos Cobertos – Valdevinos Teatro de Marionetas, para a aquisição de tintas, que se 
destinam á reabilitação do espaço cedido pela Câmara Municipal de Sintra. 

 

EDUCAÇÃO 

• Conselhos Gerais  

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

• Eleição do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra. 

 A Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra participou no processo de eleição do 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra. 

• Semana Mundial do Espaço 

 Concretização da Semana Mundial do Espaço (4 a 10 de outubro) na Escola Secundária 
Ferreira Dias (ESFD), que contou com o apoio da Junta de Freguesia, nomeadamente na 
concretização de uma videoconferência com o astronauta norte-americano Mostra de 
teatro de Marionetas - As cozinheiros de Livro  

 Foi atribuído ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Associativismo, apoio à Associação 
Juvenil Rostos Cobertos – Valdevinos Teatro de Marionetas, para a apresentação da 
peça “As cozinheiros de Livro” nas Escolas Básica e Jardins de Infância, durante a época 
natalícia. 

 

USIAMS (UNIVERSIDADE SÉNIOR INTERGERACIONAL DE AGUALVA E MIRA SINTRA) 

Realizaram-se 2 reuniões de preparação do ano letivo de 2014/2015, uma delas com 
parceiros e professores.  

No dia 6 de Outubro, realizou-se na Casa da Cultura, a cerimónia de abertura do ano letivo 
de 2014/2015, com a presença das entidades parceiras e dos alunos. 

Neste período iniciaram 15 turmas de 11 disciplinas, num total de 100 alunos.      
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DESPORTO 

Foi constituído o Gabinete Ação Técnica Desportiva da Junta de Freguesia de Agualva e 
Mira Sintra, que apresentou um vasto leque de atividades para o ano de 2015, que está em 
avaliação por parte do executivo 

 

 

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 JARDINS 

Foi adjudicado a manutenção dos espaços Verdes de Mira Sintra ao CECD. Os espaços 
atribuídos 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 foi concluído o Concurso Público para os restantes espaços verdes da 
Freguesia à empresa HOSIPLANTE. 

Foi assinado o contrato, estando definido o principio do ano como o início da prestação de 
serviços.   

Ambas as prestações de serviço decorreram com normalidade, tendo sido reportadas e 
corrigidas as pequenas falhas que foram sendo detetadas. 

De referir a manutenção do espaço verdes existente na entrada norte da Estação de 
Agualva-Cacém. Apesar da sua manutenção estar integrada ainda na garantia da obras 
da construção da Estação, consideramos que a situação existente não era tolerável, pelo 
que solicitamos à empresa "Magoflor" o corte das ervas altas que infestavam o espaço. 

Pelo mesmo motivo e apesar de não corresponder a um espaço verde de manutenção 
protocolada com a Junta de Freguesia, considerámos importante fazer a limpeza e 
desmatação do espaço verde existente entre as Ruas General Humberto Delgado e 
Praceta Diogo Cão, que se encontrava especialmente degradado. 

 

REPARAÇÃO DE CALÇADAS 

Setembro 2014 - Serviços externos da Junta de Freguesia Proc. m² 

Av. Infante D. Henrique 
Reparação da calçada junto ao 28 / 30 482.2014 2,00 
Praceta da Amizade 
Colocação de pilaretes 226.2014 1,00 
Av. 25 de Abril 
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Reparação passeio junto ao 190 605.2014 2,00  
R. Guilhermina Suggia 
Reparação passeio junto ao 1 597.2014 1,00 
R. Afonso de Albuquerque 
Reparação passeio junto à CGD 610.2014 1,00 
Av. dos Bons Amigos  
Reparação passeio junto ao 33 611.2014 1,00 
R. Amílcar Cabral 
Reparação passeio junto ao 3  616.2014 1,00 
 

Outubro 2014 - Serviços externos da Junta de Freguesia Proc. m² 

R. Dr. António José de Almeida 
Reparação passeio junto ao 25 601.2014 2,00 
R. Bartolomeu dias 
Reparação calçada junto ao 11 630.2014 1,00 
 

Novembro 2014 -  Serviços externos da Junta de Freguesia Proc. m² 

R. Manuel Francisco Cordeiro Foito 
Reparação da calçada junto ao 3 147.2014 / 648.2014 13,00 
R. Egas Moniz 
Reparação calçada junto ao 16 636.2014 / 702.2014 1,00 
 

Novembro 2014 - Empreitada – Empresa Planinertes Proc. m² 

R. José Afonso 
Calçada com muitos altos e baixos junto à rede da quinta 629.2013 46,00 
Av. 25 de Abril 
Reparação da calçada em frente à paragem do autocarro 264.2014 6,00 
Praceta da Amizade 
Reparação da tampa de esgoto em calçada junto ao 245 274.2014 3,00 
R. Primeiro de Maio 
Reparação do pavimento em lajetas na lateral do 24/42 377.2014 3,00 
Av. dos Missionários,  
Reparação da calçada no passeio da saída passagem pedonal 396.2014 4,00 
R. Sacadura Cabral 
Criação de rampa de acesso à Segurança Social 470.2014 11,00 
Av. 25 de Abril 
Reparação de passeio junto à zona de compostagem 471.2014 3,00 
Av. 25 de Abril 
Reparação de passeio perto da antiga FICACEM 472.2014 28,00 
Av. 25 de Abril 
Junto ao quiosque, depois da antiga FICACEM 473.2014 18,00 
Praceta da Amizade 
Reparação da calçada junto ao 16, ligação com Av. 25 de Abril 475.2014 40,00 
R. do Moinho 
Reparação calçada junto à curva sentido descendente do trânsito 477.2014 1,00 
R. Gen. Carlos Ribeiro 
Reparação da calçada junto ao 4 402.2014 24,00 
R. Agualva dos Açores  
No cruzamento com a R. C, reparação calçada e lancil 521.2014 1,00 
R. Dr. Francisco Pereira da Costa 
Levantar o passeio ao nível da caixa que se encontra junto ao nº1 532.2014 8,00 
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R. Sacadura Cabral 
Reparar calçada junto ao 26 535.2014 2,00 
Travessa de Colaride e R. N.Sra. do Carmo 
Reparação da calçada junto aos cafés 546.2014 / 564.2014 8,00 
R. Francisco Lucas Pires 
Reparação da calçada perto do túnel da A16 554.2014 3,00 
Praceta dos Loios  
Reparação do passeio em vários pontos 577.2014 2,00 
Av. dos Bons Amigos   
Reparação passeio junto ao 94 614.2014 1,00 
R. Ten. Cor. Salgueiro Maia, 24  
Reparação passeio junto à sarjeta em frente ao 24 garagem 618.2014 1,00 
 

Dezembro 2014 - Serviços externos da Junta de Freguesia Proc. m² 

Praceta Afonso Costa 
Recolocação de pilaretes e reparação calçada 722.2014 2,00  
R. Afonso de Albuquerque 
Recolocação de sinal de trânsito -.- 1,00  
Av. D. Nuno Álvares Pereira 
Recolocação 2 pinos  -.- 2,00 
Av. D. Nuno Álvares Pereira 
Recolocação de pedra mármore entrada garagens -.- 1,00  
Praceta capitão Américo dos Santos 
Recolocação de 2 pinos -.- 2,00  
R. António Sérgio 
Recolocação de sinal de trânsito -.- 1,00  
Av. Timor Loro Sae 
Reparação corrimão junto à rotunda -.- 1,00  
R. Cidade de Londres 
Remoção de pilarete derrubado e reparação calçada -.- 1,00 
 

Dezembro 2014 -  Empreitada – Empresa Planinertes Proc. m² 

Av. D. Nuno Álvares Pereira  
Reparação calçada junto ao 76-78 161.2014 24,00 
R. Cândido dos Reis 
Reparação do passeio em frente ao 6  785.2013 21,00 
Reparação calçada entrada do estabelecimento 308.2014 25,00 
R. Dr. José Alberto Ferraz 
Reparação da calçada junto ao 2 492.2014 6,00 
R. Carlos Charbel 25 
Reparação calçada 627.2014 2,00 
Av. dos Bons Amigos 
Reparação calçada junto ao 10 637.2014 1,00 
R. António Sérgio 
Reparação calçada junto ao 11 638.2014 1,00 
R. Daniel Lopes 
Reparação calçada em grande extensão  640.2014 11,00 
R. Freixo Capitão 12 
Reparação calçada junto ao 12 641.2014 1,00 
Av. Sta. Maria 
Reparação calçada junto ao mercado, lado dos correios 660.2014 1,00 
R. Eduardo Frutuoso Gaio 
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Reparação calçada em vários pontos 661.2014 4,00 
Praceta Ferreira de Castro 
Reparação da calçada junto ao 2 e final da praceta 693.2014 3,00 
R. Almada Negreiros 
Reparação da calçada junto ao nº19 garagem  - abatimento 718.2014 2,00 
Av. timor Lorosae 
Reparação da calçada em 6 locais 719.2014 3,00 
R. Almeida Garrett 
Reparação da calçada junto ao 2 garagem 720.2014 1,00 
R. da Horta Grande 
Reparação calçada entrada da garagem do nº 20 723.2014 1,00 
Jardim da Esplanada - Travessa dos Lagares 
Reparação de calçada em vários pontos 728.2014 10,00 
R. Afonso de Albuquerque 
Reparação de calçada junto ao nº 6 729.2014 1,00 
R. Elias Garcia com a R. do Arco 
Reparação de calçada em vários pontos 730.2014 4,00 
Av. dos Bons Amigos 
Reparação de calçada em vários pontos 731.2014 6,00 
Praceta das Descobertas 
Reparação de calçada na lateral do nº 7 735.2014 1,00 
R. António Nunes Sequeira 
Reparação de calçada em vários pontos: 736.2014 8,00 
Praceta das Comunidades Lusíadas 
Eliminação de caldeira colocando calçada 737.2014 3,00 
 
 Total geral: 415,00 m2 

 

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 continuou a receber no quarto trimestre de 2014 um elevado número de 
apresentações periódicas. 

 

FORMAÇÃO DA ANAFRE (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS) 

No âmbito desta formação a Junta tem continuado a receber importante formação 
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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, expõe-se, de seguida, a evolução do Projeto 
entre julho e setembro do corrente ano, onde serão 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. 

• Número de Consultas Realizadas 

Em relação ao número de consultas realizadas, tal como indica o Gráfico 1, foram 
realizadas 27 consultas em Julho do corrente ano, 12 em Agosto e 54 em Setembro, 
totalizando 93 consultas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: N.º de consultas realizadas entre Julho e Setembro de 2014 (93) 

 

Tal como demonstra o Gráfico 1.1 (Gráfico 1.1: “Comparação do número de consultas do 
terceiro trimestre de 2014 com o período homólogo”), não houve diferenças significativas 
entre o número de consultas realizadas este ano e o período homólogo, o que deriva, 
essencialmente, ao período de férias. 

 

Gráfico 1.1: Comparação do número de consultas de 2014 com o período homólogo 
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• Faixa Etária dos Cidadãos 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Faixa etária dos pacientes 

• Género dos Cidadãos 

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

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Género dos pacientes 

 

• Número de Novas Referenciações 

Relativamente às novas referenciações, foram verificadas 7 novas primeiras consultas 
(Gráfico 4: “Número de novas referenciações”). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Número de novas referenciações 

• Fontes de Referenciação 
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Em relação às novas referenciações, as mesmas tiveram origem, essencialmente, no 
Centro de Saúde de Mira-Sintra (Gráfico 5: “Fontes de referenciação”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Fontes de referenciação 

 

Face ao exposto, pode-se concluir que o Gabinete de Psicologia continua a ter importância 
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quer de continuidade quer novas referenciações. A isso se deve a facilidade de acesso ao 
mesmo e a qualidade do Serviço. 
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ADENDA 

DESPORTO E JUVENTUDE 

O último trimestre do ano foi o da implementação do Gabinete de Ação Técnica Desportiva 
da nossa junta tendo iniciado a época com a realização de uma caminhada pelo 
Ambiente no passado dia 11 de outubro tendo sido, uma vez mais, bastante participado.  

Quanto às aulas de ginástica dos seniores estas contam já com 4 turmas - duas em Mira 
Sintra e duas em Agualva. Neste âmbito foram já realizados os testes de condição física em 

parceria com os alunos da Escola Secundária Matias Aires e a próxima avaliação está já 
marcada para os meses de abril e maio.    

Como forma de promover o convívio entre as turmas das duas freguesias agora unidas foi 
realizado um magusto no passado dia 10 de novembro. Estava também agendada uma 
caminhada para esse dia, sendo que as condições atmosféricas não permitiram a sua 
realização. Assim, esta caminhada foi realizada nos dias 18 e 19 de dezembro. 

Foram realizadas diversas reuniões com Escolas, Associações, Clubes e Ginásios da nossa 
freguesia e projetado um plano de trabalho para 2015 dentro das diferentes valências do 
Gabinete de Ação Técnica Desportiva. Este irá promover e dinamizar o desporto na nossa 
freguesia através da implementação do Programa Marcha e Corrida já em janeiro, de um 
programa de caminhadas, de passeios de BTT, de torneios de Natação, Futsal e Malha, da 

realização do Quintal Desportivo que irá passar por todas as escolas, de corridas no âmbito 
do Sintra a Correr em parceria com a Junta de Freguesia de Cacém e São Marcos e com a 
Junta de Freguesia de Queluz Belas. Para além da orientação dos alunos do curso 
profissional de desporto da Escola Secundaria Matias Aires e da segunda valência que irá 
manter as aulas de ginástica sénior. 


