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Informação escrita relativa à atividade da Junta de Freguesia 

Segundo trimestre de 2020 
 

PRESIDENTE 
Esta informação escrita reflete o balanço das atividades do último 

trimestre e simultaneamente as prioridades definidas para os vários 
pelouros da Junta de Freguesia. 

São apresentadas os principais acontecimentos, iniciativas e atividades 
que ocorreram durante o segundo trimestre de 2020, que é marcado 

pelos efeitos da pandemia Covid-19 e as prioridades definidas no seu 
combate. 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra está empenhada em prestar todo o apoio 

que seja possível durante os longos dias de crise e isolamento que vamos viver. 

A Junta de Freguesia nunca deixou de funcionar, mantendo a regularidade das reuniões de 
executivo, adaptadas às contingências impostas pelo combate à pandemia Covid-19, 

realizadas presencialmente e por teleconferência e sem a existência de público. 

Mantivemos as três áreas fundamentais que definimos como prioridade, considerando a 

necessidade de conciliar o serviço público prestado pela Junta de Freguesia com a 
minimização das possibilidades de contágio. 

Em primeiro lugar o apoio às pessoas mais fragilizadas da nossa Freguesia, que não tendo 

retaguarda familiar, pela idade, doença crónica e isolamento, necessitam do nosso apoio 
para garantirem em casa os alimentos básicos sem o risco acrescido no acesso às 

superfícies comerciais ou farmácias. 

No âmbito da iniciativa “Vamos a casa por si” foram entregues 112 pedidos de 
fornecimento de alimentos; 18 pedidos de fornecimento de farmácias; 103 pedidos de 

fornecimento de Frescos. 

Em segundo lugar a manutenção da higiene urbana, mantendo e reforçando a recolha de 

lixos e monstros em redor dos Ecopontos, garantindo a saúde pública de todos.  

Depois de um período de acalmia no depósito de monstros e entulhos em redor dos 
Ecopontos, houve um aumento significativo de resíduos, tendo sido recolhidos um total de 

66,42 toneladas. 

Em terceiro lugar, mantendo os apoios alimentares aos cidadãos mais carenciados, que não 
tendo capacidade financeira, mantêm a sua necessidade de apoio alimentar, 

especialmente agora quando muitas instituições deixam de lhes conseguir prestar apoio.   

De destacar a entrega de um total de 203 pacotes de emergência, entregues aos cidadãos 

que se dirigem à Junta de Freguesia solicitando apoio alimentar, e a todos as famílias que 
foram referenciadas pelo Banco Alimentar. 

Com o funcionamento da Junta de Freguesia limitado, foram colocados em teletrabalho 

todos os funcionários que podiam executar em casa o seu trabalho, ao mesmo tempo que 
foi definida a rotatividade dos funcionários, de modo a garantir o funcionamento em caso 

de um possível contágio interno, o que felizmente não veio a ocorrer. 

Com o início do gradual regresso à normalidade determinámos: 

o Manter o encerramento ao público do Programa Escolhas “Viv@cidade E7G”. 

o Manter o encerramento de todos os parques desportivos e parques infantis da Freguesia 

que se encontram vedados. 
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o Condicionar a reabertura de todas as feiras de Levante da Freguesia, designadamente 

em Mira Sintra, no Largo da República e em Colaride, à autorização prévia da Delegada 
de Saúde de Sintra. 

o A reabertura do atendimento presencial, com a permanência máxima simultânea de 4 

(quatro) pessoas no serviço público de atendimento da Junta de Freguesia em Agualva e 
de 2 (duas) pessoas no serviço público de atendimento da Junta de Freguesia em Mira 

Sintra. 

Em conjunto com a Câmara Municipal de Sintra e os Bombeiros Voluntários de 
AgualvaCacém, promovemos a lavagem e higienização dos espaços públicos mais 
frequentados, designadamente os transportes públicos e os principais supermercados da 
Freguesia. 

Como medida de sensibilização e limitação da utilização, promovemos também a lavagem 
e higienização dos espaços de jogos e recreio, que apesar da proibição da utilização, 

verificámos que pontualmente continuavam a ser utilizados, apesar da ação de 
sensibilização e fiscalização da polícia. 

Até à Declaração do Estado de Emergência, que obrigou à redefinição das prioridades 

acima referidas, mantivemos regularizada a reparação das calçadas, efetuando no prazo 
máximo de trinta dias todas as reclamações relativas a danos nas calçadas, através da 

equipa que está dedicada essencialmente a essa tarefa ou quando as obras são de maior 
dimensão ou complexidade, com recurso à empresa “Margem Mítica Manutenção e 

Reabilitação de Infraestruturas, Lda.”, a quem foi adjudicada a empreitada de 
fornecimento contínuo de conservação e manutenção de calçadas.  

Temos continuado a valorizar os espaços públicos cuja gestão que nos foi entregue ao 

abrigo do protocolo de delegação de competências, otimizando os recursos financeiros 
existentes.  

· Propostas aprovadas pela Junta de Freguesia no segundo trimestre de 2020 

Todas as propostas estão disponíveis na plataforma eletrónica da Junta de Freguesia: 
http://www.jf-agualvamirasintra.pt. 

o Proposta n.º JF 78/2020, do Presidente da Junta, relativa à consolidação da 

mobilidade da funcionária técnica superior Maria José Maroto Eusébio.  

o Proposta n.º JF 79/2020, do Vogal João Castanho, relativa à apreciação dos 

documentos de prestação de contas de 2019.  

o Proposta n.º JF 80/2020, do Vogal João Castanho, relativa à 1.ª Revisão Orçamental do 
ano de 2020. 

o Proposta n.º JF 81/2020, do Presidente da Junta e do vogal João Castanho, relativa à 

apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da Junta de 
Freguesia e a respetiva avaliação. 

o Proposta n.º JF 82/2020, do Presidente de Junta, relativa à prorrogação da prestação 
de serviços de manutenção e conservação de espaços públicos ajardinados da 

Freguesia de Agualva e Mira Sintra, adjudicada nos termos do Procedimento n.º 
A03/2019.  

o Proposta n.º JF 83/2020, do Presidente de Junta, relativa ao Procedimento n.º 

A26A/2020 - Prestação de serviços de manutenção e conservação de espaços 
públicos ajardinados da Freguesia de Agualva e Mira Sintra.  

o Proposta n.º JF 84/2020, da Vogal Helena Cardoso, relativa a aquisição e instalação 

de toldo na EB António Torrado. 
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o Proposta n.º JF 85/2020, do Presidente da Junta e do vogal João Castanho, relativa ao 

abate de bens do inventário. 

o Proposta n.º JF 86/2020, do Presidente de Junta, relativa à adjudicação do 
procedimento n.º A27/2020 – Aquisição de serviços de manutenção e conservação de 

espaços públicos ajardinados da Freguesia de Agualva e Mira Sintra - CECD. 

o Proposta n.º JF 87/2020, do Presidente de Junta, relativa à adjudicação do 
procedimento n.º E04/2020 – Empreitada de conservação e manutenção de 

calçadas. 

o Proposta n.º JF 88/2020, do Presidente de Junta, relativa à adjudicação do 

procedimento n.º E05/2020 – Empreitada de conservação de equipamentos diversos. 

o Proposta n.º JF 89/2020, da Vogal Helena Cardoso, relativa à não adjudicação do 
procedimento n.º A02/2020 - Serviços relacionados com aluguer de autocarros no 

âmbito dos campos de férias não residenciais. 

o Proposta n.º JF 90/2020, do Presidente de Junta, relativa à autorização genérica para 
dispensa de autorização prévia da Assembleia de Freguesia. 

o Proposta n.º JF 91/2020, do Presidente de Junta, relativa à assunção de compromissos 
plurianuais para os anos económicos de 2020 a 2024. 

o Proposta n.º JF 92/2020, do Presidente de Junta, relativa à modificação ao Contrato 

interadministrativo de colaboração entre o Município de Sintra, os serviços 
municipalizados de Sintra e a Freguesia de Agualva e Mira Sintra para a limpeza 

pública e recolha de resíduos. 

o Proposta n.º JF 92A/2020, do Presidente de Junta, relativa à modificação ao Contrato 
interadministrativo de colaboração entre o Município de Sintra, os serviços 

municipalizados de Sintra e a Freguesia de Agualva e Mira Sintra para a limpeza 
pública e recolha de resíduos. 

o Proposta n.º JF 93/2020, do Presidente de Junta, relativa à adjudicação do 
Procedimento n.º A26A/2020 - Prestação de serviços de manutenção e conservação 

de espaços públicos ajardinados da Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 

o Proposta n.º JF 94/2020, do Presidente da Junta, relativa à 2.ª Revisão orçamental da 
receita e despesa e a 2.ª revisão aos Plano Plurianual de Ações mais relevantes. 

o Proposta n.º JF 95/2020, do Presidente de Junta, relativa à cessão da posição 

contratual da Câmara Municipal de Sintra no Protocolo de manutenção e 
conservação dos espaços públicos ajardinados envolventes à Praceta Serpa Pinto, 

com o n.º 43/1999, celebrado com a “Associação de moradores os Amigos da 
Praceta Serpa Pinto”. 

o Proposta n.º JF 96/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Procedimento n.º A28/2020 
- Aquisição de 100 limitadores de passeio. 

o Proposta n.º JF 97/2020, do Presidente de Junta, relativa à cessão da posição 

contratual da Câmara Municipal de Sintra em parte do contrato da aquisição de 
serviços de limpeza pública com varrição na cidade de AgualvaCacém e Monte 

Abraão – Lote 2, com o n.º 153/2019, celebrado com a empresa “SUMA – Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente, SA.”. 

o Proposta n.º JF 98/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Plano de contingência 

para as Feiras semanais e mensais em Agualva e Mira Sintra. 

o Proposta n.º JF 99/2020, da Vogal Helena Cardoso, relativa ao Procedimento n.º 

A29/2020 - Aquisição de serviços de deservagem das escolas.



PRESIDENTE 

RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACÉM |  AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACÉM 

TELEFONE  219 188 540 | FAX  219 146 129 |  EMAIL  presidente@jf-agualvamirasintra.pt  | TELEFONE  219 145 487 | FAX  219 145 501 4 / 37 

o Proposta n.º JF 100/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Protocolo a celebrar a 

“Escola Beira Aguieira – Escola  Profissional” para um estágio não remunerado de 
Carmela Prazeres do Espírito Santo no âmbito do curso de Técnico de Gestão do 

Ambiente. 

o Proposta n.º JF 101/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Procedimento n.º 
A30/2020 - Aquisição de serviços para o Projeto de estabilidade do Depósito de água. 

o Proposta n.º JF 102/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Protocolo de 

Colaboração com a Câmara Municipal de Sintra para apoio nos encargos 
decorrentes da pandemia Covid-19. 

o Proposta n.º JF 103/2020, do Presidente da Junta, relativa ao Procedimento n.º 
A31/2020 - Aquisição de arcas congeladoras. 

 

· Despachos efetuados pelo Presidente durante o segundo trimestre 

Todos os Despachos estão disponíveis na plataforma eletrónica da Junta de Freguesia: 
http://www.jf-agualvamirasintra.pt. 

o Despacho n.º P11/2020 - Gestão de recursos humanos durante o estado de 

emergência. 

o Despacho n.º P12/2020 – Tolerância de ponto no período de Páscoa. 

o Despacho n.º P13/2020 – Aditamento à gestão de recursos humanos durante o estado 

de emergência. 

o Despacho n.º P14/2020 – Gestão de recursos humanos durante a pandemia Covid-19. 

o Despacho n.º P15/2020 – Restrições a manter durante a pandemia Covid-19. 

o Despacho n.º P16/2020 - Pedido de Licença sem remuneração do funcionário da 

carreira assistente operacional Carlos Miguel Marques Diogo. 

o Despacho n.º P17/2020 – Pedido de cedência por mobilidade da funcionária da 
carreira assistente técnica Sandra Cristina Garcia Alves. 

o Despacho n.º P18/2020 – Condução de viaturas da Freguesia pela funcionária 

Alexandra Carla Correia Gama. 

o Despacho n.º P19/2020 – Atualização da gestão de recursos humanos durante a 

pandemia Covid-19. Regresso ao trabalho presencial. 

o Despacho n.º P20/2020 – Condução de viatura Renault Twingo da Freguesia. 

· Acompanhamento das Obras Municipais em curso  

Temos efetuado um acompanhamento próximo das obras previstas ou em curso:  

o Recuperação das Escolas primárias da Freguesia 

Temos efetuado o acompanhamento do Plano de Investimento apresentado pela 

Câmara Municipal de Sintra, na requalificação das escolas, em que foram lançadas e 
adjudicadas diversas empreitadas nas escolas da Freguesia. 

o Construção da via Ciclável e pedonal de ligação entre as estações de Agualva-
Cacém e Mira Sintra-Meleças 

Temos efetuado o acompanhamento da construção desta via, que se encontra em 

finalização. 

o Reabilitação de Edifícios Municipais na Rua Fundação D. Pedro IV 

Temos efetuado o acompanhamento da empreitada de reabilitação dos edifícios 

municipais na Rua Fundação D. Pedro IV, com um valor estimado de €54.131,11, que 
se encontra quase concluída. 
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o Reabilitação dos Fundos Vazados de Mira Sintra 

Temos efetuado o acompanhamento da empreitada de reabilitação dos fundos 

vazados dos edifícios municipais na Rua Fundação D. Pedro IV, com um valor 
estimado de €288.720,20, que se encontra quase concluída. 

o Reabilitação do espaço público envolvente ao bairro municipal de Mira Sintra 

Temos efetuado o acompanhamento da empreitada de intervenção no espaço 
público, valorizando a ligação pedonal ente a Rua Fundação D. Pedro IV, a Rua Paulo 

Dias de Novais e a Avenida dos Bombeiros Voluntários, com um valor estimado de 
€84.753,53, que se encontra quase concluída. 

o Reabilitação dos espaços de Recreio do Parque Urbano de Mira Sintra e da Rua 
Fundação Gulbenkian 

Temos acompanhado a evolução da empreitada de substituição dos antigos parques 
infantis do Parque Urbano de Mira Sintra, com um valor estimado de €143.381,00, e que 

se encontra a aguardar o fornecimento dos equipamentos já encomendados pelo 
empreiteiro. 

o Reabilitação de vias rodoviárias  

Temos acompanhado com preocupação a evolução das empreitadas de 
requalificação de vias rodoviárias, e que se encontram em execução. 

A Câmara Municipal de Sintra, em coordenação com a Junta de Freguesia de 

Agualva e Mira Sintra para a definição das prioridades, está a realizar a requalificação 
de um conjunto importante de arruamentos na cidade de AgualvaCacém, integrada 

numa empreitada com um valor global próximo de 500 mil euros. 

No âmbito desta intervenção, está em conclusão a intervenção na Rua Cidade de 

Bruxelas e Rua Cidade de Madrid, resolvendo os problemas de estacionamento que 
são conhecidos por todos os seus moradores, a que acrescia ainda a má qualidade 

do piso rodoviário. Para resolver estes problemas a Câmara Municipal de Sintra 
efetuou uma profunda intervenção de requalificação do espaço público, 

repavimentando toda a rua, regulando o estacionamento existente e criando cerca 
de 30 novos lugares. 

Está em curso a intervenção na Avenida dos Bombeiros Voluntários, requalificando o 

piso de parte do arruamento e criando lugares de estacionamento. Esta intervenção 
estendeu-se até à Rua Joaquim Guilherme da Costa Caldas e a Rua José Relvas. 

Está concluída a intervenção na Rua Egas Moniz, alargando a curva de ligação com 

a Rua Alves Redol e requalificando os estacionamentos existentes em cima de pseudo 
canteiros. Esta intervenção será prolongada a toda a Rua, incluindo o cruzamento e 

parte da Rua Eduardo Frutuoso Gaio. 

· Jardim da Quinta da Fidalga 

O Jardim esteve encerrado para a plantação de cerca de 200 árvores e para a 

valorização e pintura dos muros envolventes. 

Depois da conclusão da obra e a reabertura do Jardim, manteve-se a colaboração de 
um funcionário da Junta de Freguesia para a sua abertura e encerramento diário, 

garantindo assim a segurança noturna do espaço.   

 

EMPREITADAS DE CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

· Procedimento E01/2018 - Aquisição de serviços de conservação de calçadas na Junta de 
Freguesia de Agualva e Mira Sintra 
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Foi concluído o procedimento para a aquisição de serviços adjudicada até ao valor de 

€20.000,00 (vinte mil euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, adjudicada à 
empresa “Margem Mítica Manutenção e Reabilitação de Infraestruturas, Lda.”, destinada 

a complementar as intervenções realizadas pelo Núcleo de Espaço Público.  

· Procedimento n.º E04/2019 – Construção do Parque Intergeracional de Agualva 

Foi adjudicada à empresa “Fabrigmno, Lda.”, nos termos do n.º 1 do artigo 73.º do 
Código dos Contratos Públicos, pelo preço contratual de €83.745,00 (oitenta e três mil 

setecentos e quarenta e cinco euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

A obra decorre com a normalidade possível, considerando as condicionantes impostas 

pela luta à pandemia Covid-19.  

Já foram colocados todos os equipamentos, faltando a concluir a colocação do piso. 

· Procedimento n.º E06/2019 – Pintura de muros no Espaço Público 

Foi adjudicada à empresa “Paredes & Paredes, Lda. – Empreiteiros de Obras Públicas e 

Construção Civil”, nos termos do n.º 1 do artigo 73.º do Código dos Contratos Públicos, 
pelo preço contratual de €20.000,00 (vinte mil euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal. 

Depois da suspensão acordada devido as condições meteorológicas, a empreitada foi 

reiniciada e encontra-se em execução, com as condicionantes impostas pela luta à 
pandemia Covid-19 o permitam. 

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

· Procedimento n.º A03/2019 – Aquisição de serviços de manutenção e conservação de 
espaços públicos ajardinados da Freguesia de Agualva e Mira Sintra 

Acompanhamento da prestação de serviços da empresa “Hosiplante, Lda.”, adjudicada 

pelo preço contratual de €106.674,69 (cento e seis mil seiscentos e setenta e quatro euros 
e sessenta e nove cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

· Procedimento n.º A02/2019 – Aquisição de serviços de manutenção e conservação de 
espaços públicos ajardinados da Freguesia de Agualva e Mira Sintra com o CECD 

Acompanhamento da prestação de serviços do “CECD Mira Sintra - Centro de 
Educação para o Cidadão com Deficiência, CRL”, correspondendo a um encargo total 

de €31.951,04 (trinta e um mil novecentos e cinquenta e um euros e quatro cêntimos). 

· Procedimento n.º A10/2019 – Aquisição de serviços para a prática de hidroginástica 

Prestação de serviços da “Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

AgualvaCacém”, correspondendo a um encargo total de €37.042,00 (trinta e sete mil e 
quarenta e dois euros). 

Suspensa pelas condicionantes impostas pela luta à pandemia Covid-19.  

· Procedimento n.º A11/2019 – Aquisição de serviços para o Fornecimento de combustíveis 
para a Junta de Freguesia 

Acompanhamento da prestação de serviços à “BP Portugal, S.A.” até ao montante 

máximo de €27.360,00 (vinte e sete mil trezentos e sessenta euros), ao qual acresce o IVA 
à taxa legal em vigor. 

· Procedimento n.º A01/2020 – Aquisição de serviços para os Campos de férias infantis 

Suspensa a prestação de serviços à “Associação Janela das Brincadeiras”, 
correspondendo a um encargo total de €10.245,90, pelas condicionantes impostas pela 

luta à pandemia Covid-19. 



PRESIDENTE 

RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACÉM |  AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACÉM 

TELEFONE  219 188 540 | FAX  219 146 129 |  EMAIL  presidente@jf-agualvamirasintra.pt  | TELEFONE  219 145 487 | FAX  219 145 501 7 / 37 

· Procedimento n.º A02/2020 – Aquisição de serviços para o transporte para os campos de 
férias 

Anulado o procedimento da prestação de serviços à empresa “Transcolvia, S.A.”, 
correspondendo a um encargo total de €6.338,80, pelas condicionantes impostas pela 

luta à pandemia Covid-19. 

· Procedimento n.º A03/2020 – Aquisição de serviços para trabalhos diversos na EB nº 2 Mira 
Sintra, Colaride, Agualva nº 2 e JI Cacém 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Área Cosmopolita, Lda.”, 
correspondendo a um encargo total de €8.405,80, cuja obra se encontra concluída. 

· Procedimento n.º A04/2020 – Aquisição de serviços para trabalhos diversos em trabalhos 
diversos na Escola EB 2+3 António Sérgio 

Adjudicação e acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Pavimáquinas - 
Maq. Pav. Betão, Lda.”, correspondendo a um encargo total de €7.380,00, cuja obra se 

encontra concluída. 

· Procedimento n.º A05/2020 – Aquisição de serviços para o funcionamento do Moinho da 
Pedra de Mira Sintra 

Acompanhamento da prestação de serviços de João Rodrigues Jorge, correspondendo 
a um encargo total de €1.500,00. 

· Procedimento n.º A06/2020 – Aquisição de serviços para a fiscalização das Feiras da 
Freguesia 

Acompanhamento da prestação de serviços de José Manuel Ramos, correspondendo a 

um encargo total de €4.800,00. 

· Procedimento n.º A08/2020 – Aquisição de serviços para fornecimento de lonas 
publicitárias 

Acompanhamento da prestação de serviços da empresa “Utilteam”, correspondendo a 

um encargo total máximo de €1.439,10. 

· Procedimento n.º A09/2020 – Aquisição de serviços para manutenção do equipamento 
informático da Junta de Freguesia 

Acompanhamento da prestação de serviços da empresa “Geeksquad, Lda.”, 
correspondendo a um encargo total de €4.190,04 (quatro mil cento e noventa euros e 

quatro cêntimos). 

· Procedimento n.º A10/2020 – Aquisição de serviços para assistência das aplicações 
informáticas 

Acompanhamento da prestação de serviços da empresa “Fresoft - Soluções Informáticas, 
Lda.”, correspondendo a um encargo total de €5.153,76. 

· Procedimento n.º A11/2020 – Aquisição de serviços para as aulas de Zumba “Há Zumba 

no Largo” 

Suspensão da prestação de serviços de Catarina Gariso, correspondendo a um encargo 
total de € 2.214,00, pelas condicionantes impostas pela luta à pandemia Covid-19. 

· Procedimento n.º A12/2020 – Aquisição de serviços para o fornecimento de 
medicamentos para famílias referenciadas pelo Núcleo de Ação Social 

Acompanhamento da prestação de serviços às “Farmácia Central” e “Farmácia Guerra 

Rico”, correspondendo a um encargo total máximo de €2.000,00. 

· Procedimento n.º A13/2020 – Aquisição de serviços para a cedência das instalações do 
Ginásio da ARPIMS 
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Suspensão da prestação de serviços à “ARPIMS - Associação de Reformados Pensionistas 

e Idosos de Mira Sintra”, correspondendo a um encargo total de €1.650,00, pelas 
condicionantes impostas pela luta à pandemia Covid-19. 

· Procedimento n.º A14/2020 – Aquisição de serviços para cedência das instalações do 
Ginásio Z-Gym 

Suspensão da prestação de serviços ao “Ginásio Z-Gym”, correspondendo a um encargo 
total de €2.922,48, pelas condicionantes impostas pela luta à pandemia Covid-19. 

· Procedimento n.º A15/2020 – Aquisição de serviços para a consultadoria contabilística da 
Junta de Freguesia 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “LocalGest - Serviços 

Contabilidade e Gestão”, correspondendo a um encargo total de €10.332,00. 

· Procedimento n.º A16/2020 – Aquisição de serviços para a gestão das páginas eletrónicas 
da Junta de Freguesia 

Acompanhamento da prestação de serviços de João Dábrio, correspondendo a um 
encargo total de €1.500,00. 

· Procedimento n.º A17/2020 – Aquisição de serviços para a impressão e distribuição de 
publicações trimestrais da Junta de Freguesia 

Acompanhamento da prestação de serviços às empresas “4/4 Cores” e “Totalmédia”, 
correspondendo a um encargo total máximo de € 4.846,20. 

· Procedimento n.º A18/2020 – Aquisição de serviços para o fornecimento contínuo de 
produtos alimentares para o Núcleo de Ação Social 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Recheio Cash e Carry”, 

correspondendo a um encargo total máximo de € 15.990,00. 

· Procedimento n.º A19/2020 – Aquisição de serviços para fornecimento contínuo de carne 
para as famílias referenciadas 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Talho Carnes Fernandes”, 
correspondendo a um encargo total máximo de €10.589,40. 

· Procedimento n.º A20/2020 – Aquisição de serviços para serviços de apoio ao Núcleo de 
Ação Social 

Acompanhamento da prestação de serviços de Sofia de Guadalupe Torres Morgado, 
correspondendo a um encargo total de €9.409,50. 

· Procedimento n.º A21A/2020 – Aquisição de serviços para a gestão de ocorrências do 
Espaço Público - Onfield 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Querie - Consultadoria 

Informática, Lda.”, correspondendo a um encargo total de €7.072,50. 

· Procedimento n.º A22/2020 – Aquisição de serviços para a requalificação do Parque 
Infantil do Jardim de Infância do Cacém 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Levy Decor”, correspondendo 
a um encargo total de €3.579,30, cuja obra se encontra concluída. 

· Procedimento n.º A23A/2020 – Aquisição de serviços para o fornecimento e montagem 
de estores de rolo na Escola Básica de Colaride 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “N Estores”, correspondendo a 
um encargo total de €4.698,60, cuja obra se encontra concluída. 

· Procedimento n.º A24/2020 – Aquisição de serviços para a 3.ª Edição do Grande Prémio 
de Atletismo de Agualva e Mira Sintra 
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Adjudicação e acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Brindes e 

Companhia e Luís Silvestre”, correspondendo a um encargo total de €6.500,00, cujo 
procedimento já não pode ser anulado. 

· Procedimento n.º A25/2020 – Aquisição de serviços para a aquisição de fornecimento 
contínuo de papel 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Inapa Portugal”, 
correspondendo a um encargo total de €1.594,08. 

· Procedimento n.º A26A/2020 – Aquisição de serviços para a manutenção e conservação 
de espaços públicos ajardinados 

Adjudicação do procedimento para a manutenção dos espaços verdes à empresa 

“Hosiplante, Projecto, Execução e Manutenção de Espaços Verdes, Lda.”, 
correspondendo a um encargo total de €31.937,10. 

· Procedimento n.º A27/2020 – Aquisição de serviços para a manutenção e conservação 
de espaços públicos ajardinados – CECD 

Adjudicação do procedimento manutenção dos espaços verdes ao “CECD Mira Sintra - 

Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, CRL”, correspondendo a um 
encargo total em 2020 de €82.500,00. 

· Procedimento n.º A28/2020 – Aquisição de serviços para a aplicação informática Balcão 
virtual 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Fresoft - Soluções Informáticas, 
Lda,”, correspondendo a um encargo total de €2.926,91. 

· Procedimento n.º A28/2020 – Aquisição de limitadores de passeios  

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “VecoUrbanDesign”, 
correspondendo a um encargo total de €1.808,00. 

· Procedimento n.º A29/2020 – Aquisição de serviços de deservagem para as Escolas 
Básicas n.º 1 da Freguesia 

Acompanhamento da prestação de serviços à empresa “Recolte”, correspondendo a 

um encargo total de  €1.292,00,  a que acresce o IVA à taxa legal aplicável. 

· Procedimento n.º A30/2020 – Aquisição de serviços para o Projeto de estabilidade do 
Depósito de água 

Lançamento do procedimento para a prestação de serviços para a elaboração do 

Projeto de estabilidade do Depósito de água da Av. de Santa Maria, correspondendo a 
um encargo total de  €4.990,00,  a que acresce o IVA à taxa legal aplicável. 

· Procedimento n.º A31/2020 – Aquisição de arcas congeladoras 

Lançamento do procedimento para a aquisição de 16 arcas congeladoras para 
armazenamento dos produtos decorrentes do Programa Operacional de Apoio aos Mais 

Carenciados, correspondendo a um encargo total de €6.000,00. 

 

 

PELOURO FINANCEIRO 

No presente relatório é feita uma análise da execução orçamental, no período 
compreendido entre 1 de janeiro e 18 de junho de 2020, por forma a ter-se uma noção 

sobre a evolução financeira da Freguesia.

Nesse sentido, foi feito um levantamento da situação financeira com base no controlo da 
receita e da despesa reportados à data de 18 de junho de 2020. 
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· Execução Orçamental 

No período em análise, em termos orçamentais, atingiu-se a taxa de execução da 

receita na ordem dos 36,05%, que corresponde ao montante de receita cobrada de 
€841.021,18 e uma taxa de execução da despesa em cerca de 22,25%, dizendo respeito 

a despesas pagas no valor total de €519.039,17. 

· Análise da Receita  

Comparativamente ao ano 2019, verifica-se um aumento da receita cobrada face ao 

mesmo período de 2020, em cerca de 26% e que resultou de um acréscimo de 
€172.425,47 (cento e setenta dois mil quatrocentos e vinte cinco euros e quarenta sete 

cêntimos), do total da receita arrecadada. Este aumento é justificado, em parte, pelas 
receitas arrecadadas referentes às transferências correntes, que corresponde às verbas 

provenientes dos novos contratos interadministrativos com o Município de Sintra. 
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Gráfico 1 – Evolução da Receita 

· Controlo Orçamental – Receita 

No que respeita à receita cobrada pela Freguesia, no período em análise, podemos 
constatar que a receita cobrada apresenta um valor na ordem dos €841.021,18, 

correspondendo a uma execução de 36,05%.   

Para uma melhor análise é apresentado no quadro seguinte o grau de execução da 
receita por rubricas entre os valores previstos e os montantes realizados até 18 de junho 

de 2020, bem como o peso que cada rubrica representa em relação ao total da receita 
cobrada. 

Rubricas 
Receita 
Prevista 

Receita 
Cobrada 

% Peso 
Grau 

Exec.% 

01-Impostos diretos 45.000,00  20.104,54  2,39% 44,68% 

04-Taxas, multas e outras penalidades 81.160,00  21.453,00  2,55% 26,43% 

06-Transferências correntes 1.862.378,59  666.613,24  79,26% 35,79% 

07-Venda de bens e serviços correntes 84.349,20  20.712,67  2,46% 24,56% 

08-Outras receitas correntes 800,00  296,37  0,04% 37,05% 

09-Venda de bens de investimento 101,00  0,00  0,00% 0,00% 

10-Transferências de Capital 190.127,44  111.841,36  13,30% 58,82% 
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15-Reposições não abatidas pag. 100,00  0,00  0,00% 0,00% 

Sub-Total das Receitas Orçamentais 2.264.016,23  841.021,18  100,00% 37,15% 

16-Saldo da gerência anterior 69.144,27  0,00  0,00%           0,00% 

Total Geral 2.333.160,50  841.021,18  100,00% 36,05% 

Quadro 1 – Execução da Receita  

 

Verifica-se do que antecede que neste mesmo período a receita arrecadada 

corresponde às seguintes rúbricas: 

o Impostos diretos, que corresponde às receitas do IMI, no valor de €20.104,54. 

o A rubrica das Taxas, multas e outras penalidades, resultantes da cobrança de receitas 
próprias (feiras, atestados, licenças de canídeos, entre outras), no período em análise, 

arrecadaram a quantia de €21.453,00 o que representa 2,55% do total do orçamento 
da receita. 

o As Transferências correntes, provenientes da DGAL, CMS e IEFP, apresentam o maior 
valor que se traduz em €666.613,24, representando 79,26% da receita total.  

o A receita arrecadada referente à rubrica venda de bens e serviços correntes e outras 

receitas correntes, ascende a €20.712,67, representando 2,46% do total da receita 
cobrada líquida. 

o Outras receitas correntes, apresentam um saldo de €296,37 representando 0,04% 

o As vendas de bens de investimento, as transferências de capital e reposições não 
abatidas aos pagamentos, neste período em análise não apresentam qualquer 

movimento de receitas arrecadadas. 

· Análise da Despesa 

Neste âmbito, e comparativamente com o mesmo período do ano anterior, regista-se um 

decréscimo da despesa que ronda os 2,90%, representando uma descida de €534.537,11 
para €519.039,17, conforme é indicado no gráfico seguinte. 
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Gráfico 2 – Evolução da Despesa 
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Como podemos verificar, o decréscimo atrás referido, que ronda os 15 mil euros, decorre 

principalmente, de faturas pendentes de confirmação dos serviços de manutenção dos 
espaços verdes que transitaram para o mês seguinte. 

· Controlo Orçamental – Despesa 

A despesa efetuada pela Freguesia no período em análise atingiu o valor de €519.039,17, 
sendo que €500.795,35 são referentes a despesas correntes e o restante, no montante de  

€18.243,82, são relativos a despesas de capital. 

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

 

Rubricas 
Dotações 
Corrigidas 

Despesas 

Pagas 
Peso % 

Grau de 
Execução 

01-Despesas com o pessoal 629.609,67 215.761,22 42% 34,27% 

02-Aquisição de bens e serviços 1.308.096,62 258.655,64 50% 19,77% 

04-Transferências correntes 80.602,06 22.831,88 4% 28,33% 

06-Outras despesas correntes 7.134,98 3.546,61 1% 49,71% 

07-Aquisição de bens de capital 307.717,17 18.243,82 3% 5,93% 

Total Geral 2.333.160,50 519.039,17 100% 22,25% 

Quadro 2 – Execução da Despesa  

 

Verifica-se, assim, que os pagamentos efetuados repercutem-se numa taxa de execução 

financeira da despesa paga relativamente à dotação orçamental à volta dos 22,25%.  

De acordo com o gráfico que se segue, podemos ver que a rúbrica “Aquisição de Bens e 
Serviços” é o agregado com maior peso, representando 50% da despesa total, logo 

seguida da rúbrica “Despesas com Pessoal” com 42%. Estes dois agregados 
representaram, assim, 92% da despesa total. 
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Gráfico 3 – Estrutura da Despesa 
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· Execução da Despesa por Orgânicas 

Para um melhor entendimento sobre a despesa, apresenta-se o quadro 3, onde pode ser 
feita uma leitura do grau de execução por orgânicas. 

 

Orgânica 
Dotações 
corrigidas 

Despesas 
Pagas 

Tx Exec. % 

01 Administração Autárquica 478.396,44 169.090,79 35,35% 

02 Ação Social, Saúde e Integração Social 204.143,15 56.717,12 27,78% 

03 Educação e Cultura 145.451,10 52.549,36 36,13% 

04 Desporto, Juventude e Ambiente 38.056,04 8.511,93 22,37% 

05 Feiras  e Mercados 10.390,00 3.002,73 28,90% 

06 Obras e Equipamentos, Man. e 

Conservação Espaços Públicos 
916.417,05 184.440,55 20,13% 

07 Transportes e Mobilidade 77.160,19 26.558,04 34,42% 

08 Orçamento Participativo 31.000,00 129,72 0,42% 

09 Terceira Idade e USIAMS 47.664,29 9.046,86 18,98% 

10 Higiene Pública 384.482,24 8.992,07 2,34% 

Totais 2.333.160,50 519.039,17 22,25% 

Quadro 3 – Execução da Despesa por Orgânicas 

 

· Saldo de Tesouraria 

O saldo de Tesouraria, à data de 18 de junho de 2020, ascende a €406.382,75, sendo o 
total de Operações Orçamentais de €391.126,28 e Operações de Tesouraria de 

€15.256,47. 

 

 

PELOURO DE AÇÃO SOCIAL 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, dispõe de uma Programa de Emergência 
Social, integrado na Comissão Social da Freguesia, através da qual disponibiliza à 

população da Freguesia um conjunto de iniciativas que visam proteger e apoiar os 
indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, dispõe de uma Programa de Emergência 
Social, integrado na Comissão Social da Freguesia, através da qual disponibiliza à 

população da Freguesia um conjunto de iniciativas que visam proteger e apoiar os 
indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. 

 

AÇÃO SOCIAL 

· Análise e avaliação da Insuficiência Económica - atestados 

Durante o período em apreço não houve pedidos de atestados de insuficiência 
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económica. 

· Atendimento/Acompanhamento de Famílias  

De 16 de abril a 15 de junho 2020,  o núcleo de ação social realizou 238 atendimentos e 3 

visitas domiciliárias.  

Convém salientar o aumento do número de famílias a solicitar apoio devido ao COVID-

19. Famílias que com a diminuição do seu orçamento familiar (foram dispensadas dos 
seus trabalhos ou tiveram de prestar assistência à família) se deparam com a dificuldade 

em pagar as suas despesas fixas e as despesas com alimentação.  

· Regulamento de Apoios Sociais e Acordos de Parceria 

No âmbito do Regulamento dos Apoios Sociais, deu-se continuidade aos acordos de 
parceria, com a Farmácia Central e Farmácia Guerra Rico, para aquisição de 

medicamentos, e com o Talho Carnes Fernandes, para aquisição de carne. 

Os apoios previstos são de natureza excecional e temporária, tendo como população 

alvo a população que se enquadra no referido regulamento  e considerando que a 
participação da Freguesia tem como objetivo intervir nas situações de maior exclusão e 

vulnerabilidade social.  

Durante este período foram atribuídos 22 apoios para medicação, 180  para aquisição de 
pacotes de carne, conforme o previsto nos acordos de parceria e no apoio às 

instituições.  

· Parcerias 

Assegurou-se a parceria com a Fundação D. Pedro IV, na gestão e manutenção das 

Unidades Residenciais do Lote 2. 

A Junta de Freguesia disponibilizou as Técnicas de Serviço Social, para a participação no 
programa de Cuidados Continuados do ACES (não houve reuniões neste período), no 

apoio ao desenvolvimento de projetos e no seguimento de situações de indivíduos e 
famílias da freguesia.  

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 núcleo de ação 

social.  

No período em apreço foram atribuídos 203 pacotes de ajuda alimentar com carater de 

emergência a famílias em situação de grave carência. 

· Mercearia Solidária 

Prestou-se o apoio a 47 famílias, 144 beneficiários, apoio efetuado através da Mercearia 
Solidária. 

Para o efeito distribuímos notas, designadas de “Moinhos”, que são atribuídas de acordo 
com o agregado familiar de cada uma das famílias apoiadas.  

Com os “Moinhos” as famílias podem deslocar-se às terças e quintas-feiras à Mercearia 
Solidária e adquirir os produtos alimentares e de higiene pessoal de que mais necessitem, 
sem estarem restritos aos produtos e quantidades físicas anteriormente entregues. 

O valor entregue em “Moinhos” é variável em função do agregado familiar, sendo de 40 

“Moinhos” para famílias monoparentais e crescente com o número de elementos do 
agregado.  
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· POAPMC 

“O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas pretende ser um 

instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal.  

Considerando que as principais causas são estruturais, mas agravadas por fatores 
conjunturais, o Programa foi desenhado (tendo como foco os referidos objetivos) numa 

lógica de intervenção mediante apoio alimentar e outros bens de consumo básico, assim 
como no desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas 

mais carenciadas a vários níveis, promovendo assim a sua inclusão.”  

A JFAMS, como entidade parceira da Câmara Municipal de Sintra elaborou a listagem 

de famílias beneficiárias ao programa a serem validadas pela Segurança Social. Para 
uma maior justiça social foi feita a articulação com as entidades e serviços que intervém 

no território da freguesia.  

Atualmente 300 pessoas estão a receber ajuda alimentar, 100 famílias. Estão pendentes 
de aprovação da Segurança Social 53 beneficiários. Todo este programa de apoio 

funciona na Mercearia Solidária, recebendo-se periodicamente os géneros previamente 
atribuídos a cada família, efetuando-se de seguida a sua distribuição. 

Este programa acarreta um volume de trabalho no Núcleo de Ação Social, onde para 

além de todo o acompanhamento das famílias, se procede à gestão da base de dados 
do programa, à emissão de credenciais, gestão de stocks, armazenamento, plano de 

distribuição e ações de acompanhamento.        

· Paróquia de São Francisco de Assis – Banco alimentar 

Parceria com a Paróquia de São Francisco de Assis para sinalização, avaliação, 

reavaliação e acompanhamento de 3 famílias apoiadas no âmbito do banco alimentar.  

No mês de abril e maio, fruto do estado de emergência, o Grupo Sócio Caritativo de Mira 
Sintra não fez a habitual distribuição ao total das 23 famílias apoiadas. A Junta de 

Freguesia de Agualva e Mira Sintra, Núcleo de Ação Social, em colaboração com a 
Casa Seis – Associação para o Desenvolvimento Comunitário, prestou apoio às 23 famílias 

(65 pessoas). No início de junho a Paróquia de São Francisco de Assis retomou o apoio 
prestado às famílias.  

· Cantina Social em parceria com a CERCITOP  

Face à principal carência identificada – ajuda alimentar, deu-se continuidade à parceria 
com a CERCITOP. 

Esta parceria requereu uma gestão sistemática, atendimento, avaliação das famílias e 

articulação com os técnicos responsáveis pela gestão desta resposta. Em média estão a 
ser servidas 45 refeições diárias a famílias acompanhadas por este Núcleo de Ação 

Social. 

· Transporte de géneros alimentícios do 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 e à PROBEM (duas vezes mês). 

 

COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA 

· Núcleo Executivo  

Neste período não foram realizadas reuniões. 

· Comissão de Acompanhamento Integrado às Famílias de Agualva e Mira Sintra 
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De 16 de abril a 15 de junho 2020 não foram realizadas reuniões.  É importante mencionar 

que apesar de não haver reuniões presenciais os técnicos continuam a articular 
telefonicamente. 

· Comissão especializada de Ajuda Alimentar  

Foi realizada 1 reunião no período em preço, por teleconferência. Manteve-se um 

trabalho contínuo de articulação entre a ação social e as instituições que prestam ajuda 
alimentar. Foi feito o encaminhamento e priorização dos utentes de todo o núcleo de 

ação social para as respostas de ajuda alimentar, cantina social, e outras entidades que 
dispõem de vagas nesta área, controle e articulação bem como gestão global da lista 

de espera e seus movimentos e encaminhamentos; foi feita a gestão da base de dados 
de ajuda alimentar (inserção, alterações da base de dados com NISS da população que 

as instituições apoiam, solicitação aos diversos parceiros da informação respetiva, 
inserção de NISSs e verificação de respostas por NISS, cruzamento de informação e 

gestão global desta base e seus movimentos).  

 

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. 

No período de 16 de abril a 17 de junho de 2020, não se realizaram Sessões Coletivas por 

convocatória atendendo à pandemia do Covid19. No entanto neste período realizaram-se 
um total de 95 entrevistas individuais.  

Neste período foram feitos um total de 57 encaminhamentos para ofertas de emprego.  

Foram feitos um total de 3 encaminhamentos para ações de formação e para medidas de 
emprego do IEFP.  

 

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO  

No âmbito do Gabinete de Apoio Psicológico que surge como resposta  às necessidades e 

problemas do foro psicológico e outros existentes na freguesia, procurando funcionar numa 
perspetiva essencialmente preventiva e de apoio nas diferentes vertentes da sua atividade. 

Entre os serviços a prestar à comunidade destaca-se o aconselhamento, avaliação e 
acompanhamento psicológico, nomeadamente na área da violência doméstica.  

No período de 16 de abril a 17 de junho de 2020, foram realizados 28 atendimentos 
individuais de acompanhamento e avaliação psicológica. Sendo as faixas etárias entre os 8 

e os 78 anos, em que 26 são do sexo feminino e 2 do sexo masculino.  

Sendo que 3 deles foram encaminhados pelas Assistentes Sociais desta autarquia, e 9 
pedidos de acompanhamento solicitados anteriormente nos balcões de atendimento de 

Agualva e Mira Sintra.  

Das avaliações realizadas anteriormente e que se mantêm até data, é possível aferir 9 caso 
de Violência doméstica, 1 de stress pós-traumático e 9 de depressão, as restantes 

avaliações estão a decorrer. 

 

PROJETO VIV@CIDADE E7G 

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra aceitou ser a entidade promotora da 7.ª 

geração do Programa Escolhas - Viv@cidade, tendo como entidade gestora a associação 
“Olho Vivo – Associação para a Defesa do Património, Ambiente e Direitos Humanos”. 
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A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra assumiu esse papel, considerando a 

multiculturalidade que caracteriza a cidade de AgualvaCacém, principalmente por 
representar 63% da população residente na área de influência da atual 7.ª geração do 

programa Escolhas - Viv@cidade (antigas Freguesias de Agualva e do Cacém). 

Manteve-se a disponibilidade da associação “Olho Vivo – Associação para a Defesa do 

Património, Ambiente e Direitos Humanos” para assumir o papel de entidade gestora, dando 
continuidade à elevada qualidade do trabalho já desenvolvido. 

Foram escolhidos como parceiros a Câmara Municipal de Sintra, a União de Freguesias de 
Cacém e São Marcos, a CPCJ Sintra Oriental, o Agrupamento de Escolas António Sérgio, a 

SEA – Agência de Empreendedores Socais, a Associação Empresarial de Sintra e o 
Agrupamento de Escolas D. João II. 

O seu funcionamento esteve muito comprometido, como consequência das limitações 
impostas pelo combate à pandemia Covid-19.  

 

 

PELOURO DO DESPORTO 

No âmbito do Gabinete de Ação Técnica Desportiva, são desenvolvidas algumas atividades 
que promoveram, hábitos saudáveis e a manutenção de uma vida ativa.  

Os programas de Natação e Hidroginástica, destinados aos mais jovens, bem como ao 
público sénior, encontram-se suspensos por força da pandemia COVID 19. 

· Hidroginástica e Natação 

Relembramos, contudo, que fruto desta parceria com a Piscina Municipal de Mira Sintra e 

com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de AgualvaCacém, a 
autarquia oferece um programa de Natação e Hidroginástica a crianças, jovens e 

seniores.  

o Hidroginástica sénior (+55 anos) : Mira Sintra   55 utentes e Agualva 140.  

o Natação (apenas em Agualva): 36 utentes. 

· Ginástica Sénior 

O Gabinete de Ação Técnica Desportiva desenvolve um programa de ginástica 
dedicada ao público sénior.  

Por força das restrições e constrangimentos impostos pela Pandemia Covid-19, as aulas 
presenciais foram suspensas, passando as mesmas a decorrer em “streaming” na página 

do Facebook da Junta de Freguesia.  

Uma iniciativa que tem decorrido com enorme sucesso, às sextas-feiras e que tem 

conquistado muitos adeptos. 

 

 

PELOURO DO AMBIENTE E AUGI 

AMBIENTE 

· Participação nas sessões de esclarecimento (ocorridas a 15 /04 a 22/04 e 29/04) sobre as 

ECO-FREGUESIAS, que possibilitaram um melhor envolvimento no projeto por forma a ver-
se reconhecido o trabalho desenvolvido localmente na construção de comunidades 

mais sustentáveis, participadas e resilientes.  
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O objetivo foi o esclarecimento de dúvidas sobre: a participação nesta edição, 

nomeadamente o desafio aos Eco Funcionários, e os projetos disponíveis para as 
Freguesias. Foram ainda abordados, casos que os participantes consideraram de 

interesse, os requisitos de cada um dos indicadores que compõem a candidatura, bem 
como os respetivos critérios de avaliação. 

Nestas sessões ainda foram abordadas: 

Experiências sobre como as freguesias estavam a lidar com a pandemia do COVID-19.  

Esclarecimentos sobre: Programa e Metodologia Registo, Inscrição e Eco Funcionários; 

· Análise, orientação e dinamização do projeto Depositrão (iniciado em fevereiro de 2020) 

com as escolas da freguesia que poderão ser parceiras e criar geminações para a 
participação no desafio Depositrão orientado para a recolha de compostos elétricos e 

eletrónicos (de todas as dimensões) e/ou pilhas em fim de vida. 

· Realização e divulgação do inquérito realizado pelo Centro de Ciências e Tecnologias 

Nucleares - Engenharia do Ambiente do Instituto Superior Técnico sobre a perceção dos 
cidadãos residentes em Portugal em relação à qualidade do ar. 

· Participação no desafio «Mil Pássaros» que nasceu como um meio de chamar a atenção 
para as questões da sustentabilidade ambiental, no âmbito do Programa Educativo da 

Lisboa Capital Verde Europeia 2020.  

O orizuru escolhido neste projeto é, na realidade, um origami que representa um pássaro. 

Na cultura tradicional japonesa, diz-se que um desejo se torna realidade quando alguém 
faz mil orizurus, enquanto pensa nesse mesmo desejo.  

Ao longo dos tempos, o orizuru tornou-se um ícone do desejo de paz e de um mundo 
mais harmonioso. A única regra era ficar em casa e realizar um orizuru. 

· Colaboração com a CMS no projeto o de arborização: “Uma Árvore por Nascimento”. 
que tem por objetivo terminar o ano de 2020 com a plantação de 7.000 árvores, para o 

qual a colaboração das Juntas de Freguesia é imprescindível. Neste projeto existiu a 
indicação dos locais da freguesia, onde se pretende plantar árvores, em articulação com 

a DGEV, que cederá as espécies arbóreas mais adequadas aos mesmos. 

· Participação a 27 de abril na sessão formativa - Gestão dos Espaços Públicos sem 

Herbicidas - Esta sessão foi elemento de valorização na candidatura Eco Freguesias.  

· Aceitação e acompanhamento de um estágio curricular na área de técnico do 

ambiente. 

· Análise das candidaturas ao Fundo Ambiental 2020 - Educação Ambiental + Sustentável», 

da responsabilidade do Ministério do Ambiente. As áreas analisadas foram:  

Saúde de Qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis, Produção e Consumo 

Sustentáveis e Proteger a Vida Terrestre. 

· Participação a 27 de maio na Formação online Eco Funcionários em práticas mais 

sustentáveis em diversos domínios da atividade profissional e pessoal.  

· Participação e partilha do vídeo - a curta metragem Gira Solis como forma de 

celebração do dia Nacional da Energia. Este indutor pedagógico, de utilização gratuita, 
desenvolvido pela Lisboa E-Nova no âmbito da Lisboa Cidade Solar, promover o uso da 

energia solar, dando exemplos da utilização quotidiana desta fonte de energia. 

· Participação e partilha de informação da Semana do Ambiente ABAE. No dia 5 de junho 

celebrou-se o Dia Mundial do Ambiente, por forma a assinalar esta data especial, a ABAE 
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convidou toda a comunidade e todos os parceiros a participar na Semana do Ambiente 

ABAE com atividades on-line. 

· Participação no Webinar Dia Mundial do Ambiente - 5 de junho 

· Numa época em que a resiliência de todos foi e é posta à prova, a ABAE decidiu no Dia 
Mundial do Ambiente 2020, juntar pessoas e instituições que têm em comum um trabalho 

continuado de educação para a sustentabilidade, em articulação com um ou vários dos 
Programas ABAE. Pretende-se desta forma sublinhar que, no percurso da sustentabilidade 

que exige uma constante capacidade de adaptação e reinvenção, é fundamental o 
trabalho em rede, presente em todos. Este ano os convidados foram: 

Carlos Bernardes – presidente de C. M. de Torres Vedras | município ECO XXI desde 2006, 
município Bandeira Azul desde 1991, 100% das escolas no Eco Escolas; Helena Correia – 

presidente da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho | Eco Freguesia XXI Freguesia com 
uma praia fluvial Bandeira Azul; Vitor Manteigas – professor coordenador Jovens 

Repórteres para o Ambiente na ESTESL | Eco-Escola há 9 anos | candidata a 
EcoCampus; Pedro Teixeira – gestor do Hotel Neya | Greenkey desde 2014 | elemento 

do júri do Programa ECOXXI; Odete Melo – professora coordenadora Jovens Repórteres 
para o Ambiente (desde 2013) e Eco-Escolas (desde 2015) na Escola Básica Secundária 

de Canelas; Rúben Matos – Jovem Repórter para o Ambiente freelancer desde 2017 | 
Estudante da Escola Superior de Comunicação Social no IPL; Moderação Vera Moutinho 

– jornalista do Jornal Público. 

· Participação a 05 de junho no Lançamento do Guia da Energia no dia Mundial do 

Ambiente. No âmbito da Capital Verde 2020 e assinalando o Dia Mundial do Ambiente, a 
Lisboa E-Nova apresentou o Guia Ilustrado da Energia Sustentável, 25 Eco-Gestos, 

dedicado aos mais novos e às suas famílias. 

Este guia ilustrado descreve o universo da energia e, recorrendo à descrição de situações 

do dia-a-dia, aposta na interiorização de conceitos e comportamentos através de 25 
Eco-Gestos que aparecem associados a curiosidades e desafios para serem praticados 

em contexto familiar. Contando com o apoio da ADENE – Agência da Energia, este 
recurso pedagógico estará à disposição de todos, visando contribuir para a formação de 

uma consciência energética junto do público mais jovem. 

· Acompanhamento, monitorização e dinamização do Projeto JUNTAr. 

 

AUGI 

Acompanhamento em parceria com a Administração Conjunta da AUGI Nº95 do Pedido de 

desclassificação da AUGI n.º 95 – Grajal. A CMS efetuou o levantamento da situação 
urbanísticas das construções existentes a fim de aferir se para as mesmas foi apresentado 

processo de licenciamento e se foi emitido o respetivo alvará de autorização de utilização. 

Este processo de“reconversão urbanística” do território e a sua exclusão dos incentivos 

previstos no Regulamento Municipal para a Reconversão Urbanística das AUGIs. No início do 
mês de junho estava a transitar dos Serviços para a Direção de Departamento para 

Despacho. 

 

JUVENTUDE 

· Análise de projetos do IPDJ  para possíveis candidaturas no âmbito de Ocupação de 

Tempos Livres e Voluntariado. 
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· Acompanhamento, estruturação e planeamento do programa do Ano Municipal da 

Juventude 2020 na freguesia de Agualva Mira Sintra. (Programa que ficou suspenso com 
o COVID 19 em abril de 2020). 

· Acompanhamento, estruturação e planeamento com a CMS do Projeto voluntariado 
jovem na área social (iniciativa pioneira ao nível de uma freguesia) que  visa a realização 

de ações de carácter social nas instituições da freguesia. 

· Monotorização, análise e avaliação (com envio de questionário aos docentes) das 

sessões de Sensibilização para a Cidadania e Ambiente que tendo em conta as medidas 
de prevenção tomadas pelo governo relativamente ao COVID-19, principalmente no 

que toca ao fecho das escolas, este projeto ficou em suspense, e iremos proceder ao 
reagendamento das atividades. Já realizamos mais de 80 % das sessões, sendo que 

ficaremos a aguardar novas indicações por parte do Ministério da Educação para 
continuar a sua ação. 

· Participação online do lançamento do Novo Portal do IPDJ e da campanha SER ATIVO 
EM CASA. A nova plataforma tecnológica, Portal IPDJ, inserido no esforço do Governo 

em promover a digitalização e modernização dos serviços públicos em alinhamento com 
as medidas Simplex+. 

· Participação, divulgação e acompanhamento projeto “Apoio Maior” no âmbito do 
Programa de Voluntariado Jovem “Agora Nós”, a realizar em três Distritos (Lisboa, 

Santarém e Setúbal). A pandemia provocada de forma inesperada pelo Covid-19 e as 
suas medidas de mitigação levaram ao isolamento de muitas pessoas desprotegidas que 

têm sido apoiadas pelas autarquias locais.  

Neste sentido, a Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ, lançou o desafio à 

Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), para reforçar as respostas que já se 
encontravam no terreno a atuar, sobretudo no distribuição de bens alimentares e 

medicamentos, no esclarecimento de dúvidas à comunidade, no aconselhamento de 
serviços públicos de apoio. 

· Participação e divulgação dos Estudos Covid-19: os jovens e a habitação (FLUP-CEGOT). 
Com o objetivo de compreender o impacto da pandemia nas condições habitacionais 

dos jovens e perspetivar as suas aspirações, uma equipa de investigação da FLUP-CEGOT 
lançou um inquérito dirigido aos jovens de 18 a 35 anos. 

· Análise e preparação da estrutura e planeamento que permita a viabilização do 
Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.  

O Programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» promove práticas no 
âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da 

sensibilização das populações em geral e da preservação contra os incêndios florestais e 
outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de 

territórios afetados. 

 

 

PELOURO DA SAÚDE 

PROTOCOLOS 

Foram suspensos os rastreios gratuitos de VIH, Sífilis e Hepatites, promovidos pela AJPAS – 
Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável (Organização Não 
Governamental, com estatuto de instituição particular de solidariedade social sem fins 



PRESIDENTE 

RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACÉM |  AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACÉM 

TELEFONE  219 188 540 | FAX  219 146 129 |  EMAIL  presidente@jf-agualvamirasintra.pt  | TELEFONE  219 145 487 | FAX  219 145 501 21 / 37 

lucrativos), e que realizavam aos terceiros sábados de cada mês nas instalações da junta de 

Freguesia em Agualva. 

 

 

PELOURO DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE 

ESTUDOS 

Face à pandemia Covid-19 foram suspensos os estudos relativos aos constrangimentos de 
mobilidade existentes na Freguesia, em termos rodoviários e pedonais. 

 

 

PELOURO DE ATIVIDADES 

Este trimestre foi atípico no que diz respeito à realização de iniciativas, uma vez que, devido 

à pandemia do Covid-19 e consequente declaração de estado de emergência, a Junta de 
Freguesia limitou os seus serviços ao mínimo e cancelou todas as atividades planeadas e em 

curso. 

Neste sentido, serve este presente relatório para identificar a analisar cada uma das 

atividades desenvolvidas nestes últimos três meses (abril, maio e junho). 

 

EDUCAÇÃO 

� Acordo de execução entre o Município de Sintra e a Freguesia de Agualva e Mira 
Sintra relativo à manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos 
equipamentos escolares dos Jardins de Infância e das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

O Acordo de Execução entre o Município de Sintra e a Freguesia de Agualva e Mira 

Sintra, relativo à manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos 
equipamentos escolares dos Jardins de Infância e das Escolas do Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico, e que são: EB Agualva n.º 2, EB Agualva n.º 3, EB António Torrado, EB 
Colaride, EB Lopas, EB Mira Sintra, EB Mira Sintra n.º 2, JI Nossa Senhora da Anunciação, 

EB Quinta da Fidalga e JI Cacém n.º 2,  

É transferido anualmente o montante de €41.995,73 (quarenta e um mil novecentos e 
noventa e cinco euros e setenta e três cêntimos), sendo que a execução financeira, 

com referência ao dia 19 de junho, foi de €27.406,14  (vinte e sete mil, quatrocentos e 
seis euros e catorze cêntimos). 

De referir que concluímos as obras de reabilitação do Jardim de Infância n.º 2 do 
Cacém e a colocação do toldo que se encontrava danificado na zona do recreio da 

Escola Básica António Torrado. 

Foram iniciados os trabalhos de deservagem dos logradouros das escolas básicas. 

 

� Acordo de execução entre o Município de Sintra e a Freguesia de Agualva e Mira 
Sintra relativo à manutenção preventiva e corretiva das instalações das Escolas Básicas 
2+3 e Escolas Secundárias 

O Acordo de Execução entre o Município de Sintra e a Freguesia de Agualva e Mira 

Sintra, relativo à manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos 
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equipamentos escolares da Escola Básica Dom Domingos Jardo, Escola António Sérgio, 

Escola Secundária Ferreira Dias e Escola Secundária Matias Aires, sendo transferindo 
anualmente o montante de €58.315,48 (cinquenta e oito mil trezentos e quinze euros e 

quarenta e oito cêntimos), sendo que a execução financeira, com referência ao dia 
19 de junho, foi de €10.908,43 (dez mil, novecentos e oito euros e quarenta e três 

cêntimos). 

 

EXECUÇÃO MATERIAL DOS PROTOCOLOS 

• Jardins de Infância, Escolas Básicas 1º Ciclo, 2º e 3º Ciclo e Escolas Secundárias 

 

Tickets 
Fechados 

2018

Tickets        
Progresso 

2019

Tickets 
Fechados 

2019 

Tickets 
Progresso 

2020

Tickets 
Fechados 

2020

Nº Total Tickets 
Fechados 

(2018/2019/2020)

Total 
Tickets 

Recebidos

Taxa 
Execução 

Tickets 
Fechados

Escola António Sérgio 0 0 22 2 17 39 41 95%

Escola Básica Quinta Fidalga 17 0 22 0 6 45 45 100%

Escola Básica Colaride 22 0 32 0 7 61 61 100%

JI Nossa Senhora da Anunciação 23 0 28 0 9 60 60 100%

Escola Básica nº 2 de Agualva 26 1 94 3 15 135 139 97%

Escola Básica nº 3 de Agualva 10 0 33 2 10 53 55 96%

Escola Básica nº1 Mira Sintra 20 1 44 3 9 73 77 95%

Escola Básica nº 2 Mira Sintra 21 0 41 2 6 68 70 97%

Escola Básica das Lopas 54 0 97 2 43 194 196 99%

JI Cacém 18 0 36 2 8 62 64 97%

Escola Básica Dr. António Torrado 62 0 85 0 7 154 154 100%

Escola 2+3 D Domingos Jardo 0 0 1 2 1 2 4 50%

Escola Secundária Matias Aires 0 0 0 0 8 8 8 100%

Escola Secundária Ferreira Dias Escola Secundária Ferreira Dias 0 0 0 2 7 7 9 78%

273 2 535 20 153 961 983 98%

Agrupamento de Escolas António 
Sérgio

Agrupamento de Escolas Agualva Mira 
Sintra

 
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA 

• Jardins-de-infância e Escolas Básicas 1º Ciclo 

Serviços da Junta Aquisição de materiais Prestação de Serviços Total

Agrupamento Escolas António Sérgio Escola Básica Quinta Fidalga 204,48 € 62,43 € 559,04 € 825,95 €

Escola Básica Colaride 102,24 € 138,02 € 2.215,40 € 2.455,66 €

JI Nossa Senhora da Anunciação 426,00 € 248,16 € 0,00 € 674,16 €

Escola Básica nº 2 de Agualva 170,40 € 187,08 € 1.760,90 € 2.118,38 €

Escola Básica nº 3 de Agualva 434,52 € 601,26 € 0,00 € 1.035,78 €

Sub-total 1.337,64 € 1.236,95 € 4.535,34 € 7.109,93 €

Agrupamento Escolas Agualva e Mira Sintra Escola Básica nº1 Mira Sintra 144,84 € 123,60 € 10,33 € 278,77 €

Escola Básica nº 2 Mira Sintra 93,72 € 35,00 € 5.045,60 € 5.174,32 €

Escola Básica das Lopas 1.098,31 € 957,23 € 4.968,60 € 7.024,14 €

JI Cacém 153,36 € 126,89 € 5.174,60 € 5.454,85 €

Escola Básica Dr. António Torrado 330,74 € 97,27 € 1.936,12 € 2.364,13 €

Sub-total 1.820,97 € 1.339,99 € 17.135,25 € 20.296,21 €

Total 3.158,61 € 2.576,94 € 21.670,59 € 27.406,14 €  
 

· Escolas Básicas 2+3 e Escolas Secundárias 

Serviços da Junta Aquisição de materiais Prestação de Serviços Total

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra Escola Secundária Matias Aires 255,60 € 490,95 € 578,10 € 1.324,65 €

Escola Básica D. Domingos Jardo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Agrupamento de Escolas António Sérgio Escola Básica António Sérgio 468,60 € 469,11 € 7.380,00 € 8.317,71 €

Escola Secundária Ferreira Dias Escola Secundária Ferreira Dias 502,68 € 763,39 € 0,00 € 1.266,07 €

1.226,88 € 1.723,45 € 7.958,10 € 10.908,43 €  
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· Colónias Crianças 

Em circunstâncias normais teríamos, por esta altura, mais uma edição das colónias de 
verão para crianças e seniores. Com a situação atual do país, que ainda se encontra em 

estado de calamidade devido à pandemia da Covid-19, lamentavelmente não iremos 
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proporcionar a habitual iniciativa que é, sem dúvida, uma das mais participadas e 

aguardadas por parte da população residente em Agualva e Mira Sintra.  

Devido a todos os constrangimentos e medidas emitidas pelas entidades competentes, 
nomeadamente a Direção-Geral da Saúde, consideramos que não estão reunidas ainda 

as condições favoráveis à realização deste tipo de atividade na qual existem 
ajuntamento de participantes.  

· Entrega de trabalhos aos alunos da Freguesia 

Considerando que existem agregados familiares que não têm os instrumentos necessários 
para que os seus filhos acompanhem as aulas via televisão e/ou via internet e para que 

façam os trabalhos escolares, a Junta de Freguesia tem apoiado os jovens da freguesia 
com a entrega dos trabalhos em suas casas. 

· Participação nos Conselhos Gerais 

Participação presencial no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Agualva e Mira 

Sintra e Escola Secundária Ferreira Dias. 

 

CULTURA 

· Divulgação de atividades culturais 

Tendo em conta que o 2.º trimestre do ano ainda se caracterizou por um grande período 

de tempo de declarado estado de emergência, estado esse que foi alterado para 
estado de calamidade pública a 3 de maio, muitos dos portugueses têm-se mantido em 

casa e em isolamento, pelo que considerámos necessário manter a partilha de 
atividades e programas culturais passíveis de serem feitos em casa, sozinhos ou em 

família.  

Estas publicações foram mudando o seu sentido aquando da reabertura de alguns 
equipamentos culturais, nomeadamente os do concelho de Sintra.  

Enumeramos abaixo, as partilhas/sugestões feitas: 

o Partilha de informação sobre histórias para ler ao deitar, para miúdos e graúdos da 
editora LeYa (2 de abril) 

o Partilha de informação sobre visita virtual à Fundação de Serralves 2 de abril) 

o Partilha de informação da Câmara Municipal de Sintra sobre visitas virtuais a palácios 
e museus nacionais e internacionais (2 de abril) 

o Partilha de informação sobre a peça de teatro infantil “Alice”, promovida pelo grupo 

teatromosca (5 de abril) 

o Partilha de link para o download de livros infantis (7 de abril) 

o Partilha da publicação do Valdevinos – Teatro de Marionetas com a iniciativa “Poesia 

em Quarentena” (7 de abril) 

o Partilha da iniciativa “Fica em Casa com o Escolhas”, dedicada a momentos culturais 
proporcionados por jovens frequentadores dos diferentes projetos do Programa 

Escolhas de todo o país (8 de abril) 

o Partilha da programação online do Teatro Politeama (14 de abril) 

o Partilha da iniciativa “É por ti!” promovida pela Ai!aDança (16 de abril) 

o Partilha da iniciativa online, infantojuvenil “Emissões de Emergência – romance do 25 

de abril”, promovida pelo grupo teatromosca (20 de abril) 

o Partilha da iniciativa online “Bairro da Música” na celebração do 25 de abril com 
diversos artistas portugueses, promovida pelo grupo teatromosca (23 de abril) 
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o Partilha da iniciativa “Prémio de fotografia de Sintra” promovido pela Câmara 

Municipal de Sintra (29 de abril) 

o Partilha da iniciativa “Prémio Literário Ruy Belo” promovido pela Câmara Municipal de 
Sintra (30 de abril) 

o Informação sobre a reabertura das bibliotecas municipais (12 de maio) 

o Partilha da iniciativa “Radionovela  SIMPLESMENTE ACONTECEU”, promovida pelo 
grupo teatromosca (21 de maio); 

o Partilha da iniciativa “Festival Imaginário 2020”, promovido pela Associação Cultural 

Byfurcação com o apoio da Câmara Municipal de Sintra (2 de junho); 

o Partilha da informação sobre visitas ao Moinho da Pedra em Mira Sintra (20 de junho) 

· Projeto de Arte Urbana Bordalo II 

A cidade de Agualva-Cacém é já uma referência no que diz respeito à Arte Urbana, 

nomeadamente no que se refere a grafitis. Esta vertente artística tem vindo a ganhar 
espaço na nossa freguesia, com artistas de renome nacional e internacional, como é o 

exemplo de Odeith, Nomen, Tâmara Alves e muitos outros.  

Com o objetivo de tornar a nossa cidade ainda mais reconhecida e com uma forte 
componente cultural urbana, a Câmara Municipal de Sintra proporciona à freguesia de 

Agualva e Mira Sintra, a instalação de uma obra do reconhecido artista Bordalo II, que 
tem vindo a partilhar a sua arte não apenas em diferentes espaços do nosso país como 

também no estrangeiro.  

As suas obras são bastante particulares, considerando que são feitas de material 

reciclado e lixo, tendo uma forte componente ligada à proteção do ambiente, ecologia 
e sustentabilidade. 

Desta forma, a nossa cidade fica ainda mais rica e a obra pode ser apreciada na 

Praceta da Fraternidade Universal.  

 

USIAMS (Universidade Sénior Intergeracional de Agualva a Mira Sintra) 

Um dos projetos dedicados à inclusão e envelhecimento ativo que mais tem 
vindo a ganhar reconhecimento, sem dúvida, a Universidade Sénior. 

Considerando a suspensão das aulas, propusemos aos professores da 
USIAMS, a partilha de aulas online e em direto na página de Facebook da 

USIAMS, mantendo assim a proximidade com os alunos.  

Até ao momento foram proporcionadas aulas de Meditação e Espiritualidade, Coaching da 
Vida e Chi-Kung. 

Continuamos a apelar aos professores, que se sentem à vontade com as novas tecnologias, 

que possam colaborar connosco no sentido de oferecer este tipo de conteúdo aos seus 
alunos. 

 

FEIRAS E MERCADOS 

� Plano de Contingência 

 A 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de 
saúde pública face à epidemia SARS-CoV-2, tendo posteriormente, no dia 11 de março 

de 2020, declarado a COVID-19 como uma pandemia e que, desde então, foram 
adotadas várias medidas urgentes e extraordinárias, com o objetivo de conter a 

propagação do vírus.  
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 A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, através do Despacho n.º P10/2020, do 

Senhor Presidente, as feiras e mercados da Freguesia foram suspensas, por forma a 
combater a transmissão do vírus e controlar a situação epidemiológica. 

 Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio de 

2020, Governo veio definir medidas excecionais e específicas para o reinício de feiras e 
mercado, desde que existam planos de contingência.  

 Desta forma a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra elaborou o Plano de 

Contingência a ser aplicado nas feiras da Junta de Freguesia a fim de ser aprovado pela 
Delegada de Saúde Coordenadora de Sintra, para que as feiras pudessem abrir em 

pleno, cumprindo assim, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de 
maio. 

 Assim, as feiras retomaram a normalidade após o parecer favorável da Delegada de 
Saúde Coordenadora de Sintra. 

 

APOIOS PONTUAIS 

A Junta de Freguesia não efetuou cedências de autocarro durante o segundo trimestre de 

2020. 

No entanto, mantivemos a cedência periódica de uma viatura para transporte de materiais 
e bens alimentares para:  

o Uma vez por mês para a Delegação de AgualvaCacém da Cruz Vermelha Portuguesa”;  

o Uma vez por mês à “Cáritas Paroquial de Agualva”; 

o Uma vez por mês à Paróquia de Mira Sintra; 

o Duas vezes por mês à “PROBEM – Associação de idosos de Agualva”.  

 

 

PELOURO DO ESPAÇO PÚBLICO 

Considerando as limitações impostas pelo combate à pandemia Covid-

19, 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. 

As intervenções correspondem a obras diversas, que incluem a recolha de monstros, o 

transporte de bens alimentares e os trabalhos de calcetamento, realizadas com os meios 
técnicos e humanos existentes na freguesia. 

Apresenta-se a relação de obras realizadas durante o segundo trimestre de 2020, em foram 
registados 1317 processos relativos a ocorrências no Espaço Público: 

· Ocorrências registadas no 2.º trimestre de 2020 por tipos 

TIPOS DE OCORRÊNCIAS # FE % resolução % ttl ocorr 

Água e Saneamento 13 2 15,38% 0,99% 

Conservação e Reparação Arruamentos 151 82 54,30% 11,47% 

Diversos 54 18 33,33% 4,10% 
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Higiene Pública 364 50 13,74% 27,64% 

Iluminação Pública 21 4 19,05% 1,59% 

Jardins públicos e espaços verdes 101 25 24,75% 7,67% 

Parques Infantis e Polidesportivos 7 5 71,43% 0,53% 

Resíduos Urbanos 534 364 68,16% 40,55% 

Segurança Pública e Proteção Civil 15 2 13,33% 1,14% 

Sinalização ou Trânsito 57 9 15,79% 4,33% 

TOTAL 1317 561 42,60% 100,00% 

 

 

 

· Ocorrências registadas no 2º trimestre de 2020 por responsabilidade 

Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra # % 

Ocorrências Registadas 1317 100,00% 

Responsabilidade JF 595 45,18% 

Responsabilidade CM 247 18,75% 

Responsabilidade Outras 475 36,07% 

 

· Ocorrências registadas no 2º trimestre de 2020 por tipos e subtipos 

Água e Saneamento # FE % 

Entupimentos 2 0 0,00% 

Reparação tampa visita 7 1 14,29% 

Roturas 4 1 25,00% 

Total 13 2 15,38% 
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Conservação e Reparação Arruamentos # FE % 

Melhoria pavimento pedonal 17 9 52,94% 

Reparação ou colocação de pilaretes 28 13 46,43% 

Reparação pavimento pedonal 85 58 68,24% 

Reparação pavimento rodoviário 21 2 9,52% 

Total 151 82 54,30% 

    

Diversos # FE % 

Ambiente e ecologia 12 8 66,67% 

Animais 5 0 0,00% 

Obras em curso 1 1 100,00% 

Outros 36 9 25,00% 

Total 54 18 33,33% 

    

Higiene Pública # FE % 

Dejetos caninos 1 1 100,00% 

Desmatação terrenos públicos 60 4 6,67% 

Desratização ou desinfestação 11 3 27,27% 

Limpeza de passeios e remoção de ervas de passeios 279 38 13,62% 

Limpeza de sumidouros e sarjetas 3 1 33,33% 

Reparação ou despejo papeleiras 10 3 30,00% 

Total 364 50 13,74% 

    

Iluminação Pública # FE % 

Candeeiros danificados 5 2 40,00% 

Colocação de candeeiros 1 0 0,00% 

Lâmpadas fundidas 9 1 11,11% 

Outros 6 1 16,67% 

Total 21 4 19,05% 

    

Jardins públicos e espaços verdes # FE % 

Limpeza espaços verdes 9 6 66,67% 

Manutenção espaços verdes 84 17 20,24% 
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Melhoria espaços verdes 3 0 0,00% 

Rotura ou anomalia sistema rega 5 2 40,00% 

Total 101 25 24,75% 

    

Parques Infantis e Polidesportivos # FE % 

Limpeza dos parques 3 1 33,33% 

Reparação parque infantil 4 4 100,00% 

Total 7 5 71,43% 

    

Resíduos Urbanos # FE % 

Despejo contentor 42 4 9,52% 

Lavagem contentor 1 0 0,00% 

Lavagem passeios 3 0 0,00% 

Lixo abandonado junto a contentor 194 173 89,18% 

Outros 1 0 0,00% 

Remoção de entulho 30 20 66,67% 

Remoção de monstros 186 159 85,48% 

Reparação contentor 77 8 10,39% 

Total 534 364 68,16% 

    

Segurança Pública e Proteção Civil # FE % 

Outros 9 2 22,22% 

Risco de incêndio 6 0 0,00% 

Total 15 2 13,33% 

    

Sinalização ou Trânsito # FE % 

Alterações ou sugestões trânsito 5 0 0,00% 

Estacionamento 8 2 25,00% 

Pintura ou colocação passadeiras 2 0 0,00% 

Reparação ou colocação guarda metálica 
segurança 

1 0 0,00% 

Reparação ou colocação sinalização vertical 6 3 50,00% 

Transportes Públicos 2 1 50,00% 

Viaturas Abandonadas 33 3 9,09% 

Total 57 9 15,79% 
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· Ocorrências registadas no 2.º trimestre de 2020 por meio de comunicação: 

Origem 
Junta de Freguesia de Agualva e Mira 

Sintra 
# FE % ttl ocorr 

 

 
Device 1014 480 76,99% 

 

Email 152 35 11,54% 
 

Presencial 21 4 1,59% 
 

Telefónico 88 34 6,68% 

 
Website 42 8 3,19% 

  
Total 1317 561 100,00% 

 

 
 

 *dados obtidos no período de 06-12 de 2019 a 31-03 de 2020 
 
 

· Quantidade de “monstros” recolhidos no 2.º trimestre de 2020: 

o abril  17.360 kg 

o maio 26.900 kg 
o junho 22.160 kg 

Total trimestre  66.420 kg  
 

Total ano  145.380 kg  
Total ano n-1  262.760 kg  
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 *dados obtidos no período de 01-04 a 22-06 de 2020 

 
 
 

 

 

OBRAS DIVERSAS 
 
abril 2020 

· Trabalhos diversos 
Freguesia     recolha de “monstros” 

· Apoio à ação social 
Freguesia  entrega ao domicílio de alimentos 

Restantes trabalhos foram suspensos devido à pandemia. 
 

maio 2020 

· Limpezas semanais 

Parques Infantis  
Ringues Desportivos 
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Parques Urbanos    

· Limpezas mensais 
Anta de Agualva 

Gruta de Colaride 
· Transporte de bens alimentares 

Probem 
Cáritas 

Paróquia de Mira Sintra 
Cruz Vermelha Portuguesa 

· Apoio às instituições 
Escolas  distribuição de documentação para estudo em 

casa 
· Apoio à ação social 

Mercearia Solidária  transporte e arrumação de alimentos 
Freguesia  Entrega ao domicílio de alimentos 

· Trabalhos diversos 
Parques Infantis    reparação e manutenção de equipamentos 

Ringues desportivos   reparação e manutenção de equipamentos 
Viaturas da JFAMS   limpeza, lavagem e manutenção 

Instalações JFAMS   limpeza, manutenção e arrumação  
Equipamentos JFAMS    manutenções diversas 

Escolas     reparação e manutenção de instalações 
      deservagem e limpeza 

Parque Urbano Mira Sintra  lavagem tanques e manutenção geral 
      colocação de mobiliário urbano 

Freguesia     reparação de sinalização vertical 
      colocação de placas informativas 

      pintura muros 
remoção de grafitis 

      recolha de “monstros” 
Centro Lúdico Lopas   reparação corrimão e pintura muro 

      Instalação de equipamentos de ginástica 
Jardim do Professor   reparação quiosque 

 
junho 2020 

Limpezas semanais 

Parques Infantis  
Ringues Desportivos 

Parques Urbanos    
· Limpezas mensais 

Anta de Agualva 
Gruta de Colaride 

· Transporte de bens alimentares 
Probem 

Cáritas 
Paróquia de Mira Sintra 

Cruz Vermelha Portuguesa 
· Apoio às instituições 
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Escolas  distribuição de documentação para estudo em 

casa 
· Apoio à ação social 

Mercearia Solidária  transporte e arrumação de alimentos 
Freguesia  Entrega ao domicílio de alimentos 

  transporte de mobiliário 
R. Sacadura Cabral  reparação de telhado 

· Trabalhos diversos 
Parques Infantis    reparação e manutenção de equipamentos 

Ringues desportivos   reparação e manutenção de equipamentos 
Viaturas da JFAMS   limpeza, lavagem e manutenção 

Instalações JFAMS   limpeza, manutenção e arrumação 
Equipamentos JFAMS    manutenções diversas 

Escolas     reparação e manutenção de instalações 
      deservagem e limpeza 

Parque Urbano Mira Sintra  lavagem tanques e manutenção geral 
Freguesia     reparação de sinalização vertical 

      colocação de placas informativas 
remoção de grafitis 

      recolha de “monstros” 
Jardim do Professor   reparação quiosque 
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REPARAÇÃO DE CALÇADAS 
 
abril 2020 Proc. 

 

Devido à pandemia foram suspensas as reparações de calçada 
 

maio 2020 Proc. 

Rua das Árvores 5 910 
Avenida Infante Dom Henrique 29 930 

Escadinhas da Fonte Nova 37 1172 
Rua Alves Redol 721 

Rua Cidade de Madrid 28 746 
Praceta Loios 28 792 

Rua Cidade de Roma 19a 747 
Impasse da Oca 5 602 

Praceta Comunidades Lusíadas 6 870 
Rua das Árvores 5 3633 

Rua Mário Lobo 5 199 
Rua Almeida Garrett 4 606 

Praceta 25 de Abril de 1974, nº 10 3908 
Rua Direita de Massamá 178 844 

Praceta Garcia de Resende 28 6 
Rua Francisco Lucas Pires 5 414 

Rua Padre Anchieta 2 724 
Rua Manuel Francisco Cordeiro Foito 12 807 

Impasse Marquesa Alorna 16 825 
Rua Artur Lage 5 814 

Avenida Infante D. Henrique 14 951 
 

junho 2020 Proc.  

Rua General Joaquim Filipe Nery Delgado 1 1590 

Rua António Sérgio 24 1651 
Avenida dos Bons Amigos 61 3114 

Avenida Bombeiros Voluntários 26 1902 
Rua Padeirinha 6 2025 

Rua General Carlos Ribeiro 7A 1209 
Rua António Nunes Sequeira 14 1106 

Avenida Santa Maria 18 1156 
Rua Gonçalo Domingos da Silva 1196 

Rua Anta de Agualva 9A 1203 
Avenida Bombeiros Voluntários 10 1821 

Rua Pêro Escobar 2 1741 
Rua Francisco Rodrigues Lobo, 12A 846 

Avenida Fernão Mendes Pinto 79 1163 
Rua Anta de Agualva 23 1206 

Rua Anta de Agualva 19 1207 
Rua Artur Lage 5 1213 

Rua Artur Lage 15 1214 
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Rua Artur Lage 17 1216 

Impasse Marquesa de Alorna 6 720 
Rua Orlando da Silva Rocha 11 1224 

Praceta José Silva Chagas Azevedo 3a 1217 
Rua Ramalho Ortigão 20 1225 

Rua Amílcar Cabral 3d 1232 
Rua Pêro Escobar 2 3387 

Rua Pêro Escobar 2 3481 
Rua dos Lusíadas 11 1270 

Rua 8 de Março 221 1272 
Rua 8 de Março 220 1273 

Rua 8 de Março 221 1275 
Rua Cidade de Madrid 7 1289 

Rua Cidade de Roma 3 1356 
Av. dos Missionários 13 1725 

Praceta António Luís Pardal Júnior 1 1411 
Rua Cidade de Roma 11 1354 

Rua Cidade de Roma 10 1355 
Rua Fundação Dom Pedro IV 3 1362 

Rua Domingos Paiva 6A 1420 
Avenida dos Missionários C 1827 

Av. Dom Nuno Álvares Pereira 74B, 2735-521, Portugal 196 
Rua Bartolomeu Dias 10B 2229 

Avenida 25 de Abril 129 1499 
Avenida Dom Nuno Álvares Pereira 47 1824 

Rua José Elias Garcia 17 1832 
Rua José Elias Garcia 23 1833 

Av. Bombeiros Voluntários 26 1854 
Avenida dos Missionários 20 1316 

Rua Padeirinha 10 1972 
Rua Anta de Agualva 7 1608 

Praceta da Amizade 30 1607 
Avenida dos Missionários 16a 1650 

Avenida dos Missionários 28 1643 
 

 

SECRETARIA 

ATENDIMENTO 

O atendimento da Junta de Freguesia recebeu neste período 553 cidadãos. 

· 0 destes atendimentos corresponderam a inscrições em diversas atividades da Junta de 
Freguesia; 

· Foram emitidos 50 registos e licenças caninas nas instalações da Junta de Freguesia; 

· O atendimento da Junta de Freguesia emitiu um total de 371 atestados, dos quais 352 

(95%) emitidos nas instalações de Agualva e 19 (5%) nas instalações de Mira Sintra: 

o 102 destes atestados corresponderam a confirmações de agregado familiar; 

o 37 destes atestados corresponderam a confirmações de residência; 
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o 0 destes atestados corresponderam a confirmação de insuficiência económica, 

emitidos depois da sua confirmação pelas técnicas de ação social da Junta; 

o 4 destes atestados corresponderam a provas de vida; 

 

 Agualva Mira Sintra TOTAIS 

Atestados agregado familiar 101 1 102 

Atestados confirmação residência 31 6 37 

Atestados sem título residência 140 2 142 

Atestados cidadãos não recenseados 73 6 79 

Insuficiências económicas 0 0 0 

Outros atestados 4 0 4 

Declaração transportes 1 0 1 

Prova de vida 0 4 4 

Fins Alfandegários  2 0 2 

 352 19 371 

 94,88% 5,12%  

Atendimentos Gerais 553 19 572 

    

Atividades 0 0 0 

 0,00% 0,00%  

Gabinete de Inserção Profissional 0 0 0 

Atendimentos Prioritários 0 0 0 

Observatório do Espaço Publico - - 0 

Apoio ao Emigrante 0 0 0 

    

Licenças canídeos 44 6 50 

Registos canídeos 10 0 10 

Eliminações 6 1 7 

 60 7 67 

 89,55% 10,45%  

Apoio Jurídico 0 0 0 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À CPCJ SINTRA ORIENTAL 

Aguardamos a necessidade de um novo procedimento de contratação, de modo a 
retomarmos este importante apoio para a prevenção dos maus tratos a crianças e jovens.  

 

PROTOCOLO COM A ORDEM DOS ADVOGADOS 

Foi suspenso o Protocolo com a Ordem dos advogados, na sequência da Parceria 

estabelecida com a Ordem dos Advogados. 

 

PROTOCOLO COM O CENTRO DE APOIO AO IMIGRANTE 
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X

Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freguesia

Assinado por: CARLOS MIGUEL NUNES CASIMIRO PEREIRA

Foi suspenso o CLAI Itinerante, resultado de uma parceria entre a associação “Olho Vivo”, o 

Alto Comissariado para as Migrações e a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, entre 
outras freguesias do Concelho de Sintra. 

 

AgualvaCacém, 22 de junho de 2020 

 


