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Proposio n.o Jt 75/2021

Condidoturo oo Fundo Ambientol
Considerondo o possibilidode e os vontogens do condidoluro do Junio de Freguesio oo
Fundo Ambientol, criodo pelo Aviso n." 652812021, o que corresponde um opoio finonceiro
m6ximo de frinto mil euros no dmbilo do ENEA 2020 - So6de de quolidode,6guo e cidodes e
comunidodes sustent6veis.
Considerondo que o Junlo de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro tem oposlodo desde 2015
numo formo mois presenie em projetos, og6es e funEdes ombientois promovendo umo
melhor quolidode de vido, volorizondo o seu ienitorio de formo econ6mico e susfent6vel,
confondo com o envolvimenlo do comunidode.
Considerondo que o condidoturo incide nos dimensoes econ6mico, sociol e ombientol
olrov6s dos olividodes e iniciotivos que prelendemos desenvolver no Porque Lineor D.
Domingos Jordo, que 6 montido conjuntomente pelo Junlo de Freguesio de Aguolvo e Miro
Sinlro e pelo Junlos de Freguesio de Coc6m e Sdo Morcos.
Considerondo que o condidoturo ird contribuir poro o sensibilizogdo sobre os questdes
ombientois, como o pegodo ecol6gico e de como poderemos fozer pequenos mudonqos
no dio-o-dio do comunidode otrov6s do copocitoedo e sensibilizogdo poro os quest6es
ombientois.
Considerondo que o Junto de Freguesio da Unido de Freguesios de Coc6m e Sdo Morcos
oceilou ser porceiro no condidoluro, contribuindo poro unificor o tenit6rio, promover o
volorizogdo ombienlol e o desenvolvimento de otividodes no cidode de Aguolvococ6m,
delineondo estrot6gios conjunlos de otuogdo, umo vez que o Ribeiro dos Jordos 6 o
fronleiro odministrolivo e noturol entre os duos freguesios.
Considerondo o opoio do Cdmoro Municipol de Sintro, sempre que possivel, nos ofividodes
e nos lrobolhos, tendo em visto o boo reolizogdo dos diversos vertentes do condidoturo.
Considerondo que o condidoluro opresentodo incide em cinco verlentes principois:

o

Execugdo do projeto "Rego do Porque Lineor com 6guo do Ribeiro dos Jordos em
AguolvoCoc6m", que 6 ombientolmente muilo vontojoso, pelo poupongo de 6guo
potdvel que otuolmente e utilizodo poro o rego, oo mesmo lempo que 6 vonlojoso
economicomenfe o m6dio e longo prozo;

.
.

Agoes de Limpezo no cidode. nomeodomente o Limpezo do Ribeiro dos Jordos;

Concursos de ldeios poro criogdo
"AguolvoCoc6m Sustentovel";

de um soco suslent6vel e recicl6vel do cidode:

.

Aguolvococem +Verde. levonlomento e execugdo dos necessidodes do cidode oo
nlvel orb6reo e vegetotivoi
. Esfrotegios poro o implementoeoo de um plono de sustentobilidode do cidode de
AguolvoCoc6m.
Considerondo os competdncios moteriois do Junto de Freguesio definidos no olineo o) do
n0mero I do ortigo 16.' do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro.
Atento oos considerondos e oo enquodromento legol existente, proponho que se delibere:
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condidoturo opresenlodo oo Fundo Ambieniol, criodo pelo Aviso n.'
que
se iunto em onexo e o que corresponde um opoio finonceiro no dmbito
,
do ENEA 2020 - SoIde de quolidode,6guo e cidodes e comunidodes sustenl6veis.
Rolificor
6528/2021

Aguolvococ6m, l8 de moio de

2021
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Proposlo n.' JF 75/2021

Condidoturo oo Fundo Ambientol
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Deliberogdo: Aprovodo
U

Votos o fovor

Presidenle

Presidenfe

Presidente

X

Secret6rio

Heleno Cordoso

X

Tesoureiro

lodo Coslonho

Corlos Cqsimiro

Corlos Cosimiro

Secref6rio

Heleno Cordoso

Heleno Cordoso

Iesoureiro
Jodo Cqstqnho

Jodo Costonho

l.' Vogol

1." Vogol
Ddmoso Modinho

2.'Vogol

\

Crislino Mesquito

V

Ricordo Vorondos

,\

3." Vogol

I

DOmoso Mortinho

2.'Vogol

2.'Vogol
Crislino Mesquilo

Crislino Mesquiio

3.' Vogol

3." Vogol

Ricordo Vorondos

Ricordo Vorondos

4.'Vogol
Victor Feneiro

Totol

.' Vogol

D0moso Mortinho

4.' Vogol

4.' Vogol
Victor Feneiro

Viclor Feneiro

Totol

6

n

Moiorio

Absteng6es

X

Tesoureiro

R

Votos conho

Corlos Co5imiro

Secretorio

nonimidode

Reprovodo

Tolql

t'-r

Aprovodo em minulo, no reunido de 2O2l .05.20, poro efeitos do disposlo nos termos do n." 3
e n.o 4 do oriigo 52.'. do Lei n." 7512013, de i2 de selembro, e n.o 4 e n." 5 do ortigo 34.' do
C6digo de Procedimenlo Administrotivo.

Ssecretorl4
O Tesoureiro:

O

1"

Vogol:

O 3" Vogol:
O

RUA

ANToNto
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40

Vogol:
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Notas :
- Caso tenha alguma dificuldade em adicionar documentos ou editar campos, certifique-se de que o botão Editar está ativo (este apresenta um
traço horizontal no topo quando em modo de edição).
- Recomenda-se o preenchimento faseado da candidatura; sempre que pretenda guardar os dados preenchidos, clique em Gravar.
- Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.



CANDIDATURA REFERENTE AO AVISO

Selecione o Avis o para iniciar o preenchimento do formulário de candidatura
Avis o: *

Saúde de qualidade e cidades e comunidades sustentáveis



REEDITAR CANDIDATURA

Se pretende corrigir dados da sua candidatura ou adicionar informação em falta, clique no botão Editar e assinale o campo "Re e ditar a
candidatura".
 Reeditar a candidatura
INFO BENEFICIÁRIO


IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO (LÍDER DO PROJETO, CASO SE TRATE DE CONSÓRCIO)

Designação da Entidade *

União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra

NIF / NIPC *

Número de Segurança Social *

510833896

Código de Actividade Económica (se aplicável)

25108338960

84113

Tipo de beneficiário (ponto 5.1 do Aviso) *
5.1.1 - Administração Direta, Indireta, Autónoma e Local


M ORADA DO BENEFICIÁRIO (SEDE) *

Rua António Nunes Sequeira, nº 16 B
2735

054

Agualva-Cacém



CONTACTO INSTITUCIONAL

Nome *

Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira

Endereço de correio eletrónico *

geral@jf-agualvamirasintra.pt

Número(s) de telefone e/ou telemóvel *

219188540



CONTACTO DO INTERLOCUTOR TÉCNICO

Nome *

Patrícia Alexandra Branco Silva

Endereço de correio eletrónico *
Número(s) de telefone e/ou telemóvel *

patricia.silva@jf-agualvamirasintra.pt
219188551



IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Indique o IBAN completo (25 caracteres), sem espaços.
IBAN *

PT50003300004562313714105

 Confirmo o IBAN indicado *

INFO CANDIDATURA (I)
Inform ação Es pe cífica

i) Áreas-chave a serem abordadas *
Selecione, no mínimo, uma área-chave. Dentro da(s) área(s)-chave escolhida(s), deverá selecionar no mínimo uma sub-área (se aplicável).
Áreas Chave Prioritárias:

 Promover o consumo da água da torneira como forma ambientalmente sustentável de consumo, prevenindo a produção de resíduos e diminuind
o a pegada ecológica
 Promover a qualidade do ar e do ruído ambiente, atuando através da redução do impacto ambiental negativo das atividades económicas, das de
slocações pendulares e do setor dos transportes
Áreas-chave Gerais:
 Promover a gestão ambientalmente sustentável dos produtos químicos, dos resíduos e dos equipamentos domésticos e industriais, entre outro
s, de modo a reduzir a sua libertação de partículas poluentes para o ar, minimizando os impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambie
nte
 Prestar informação relevante aos cidadãos e aumentar a sua consciência ambiental e realçar o seu papel na promoção de um desenvolvimento
sustentável, em aspetos como a qualidade do ar e o ruído ambiente

ii) Tipologias abrangidas *
Selecione, no mínimo, duas tipologias. Dentro das tipologias que escolher, deverá selecionar pelo menos uma sub-tipologia.
 Participação ativa do público (por exemplo, atividades de educação-ação, concursos de ideias)
 Atividades de educação-ação
 Concurso de ideias
 Outros
 Formação e capacitação, com efeito multiplicador e que potencie a disseminação do conhecimento
 Ações de formação e capacitação que potenciem a disseminação do conhecimento
 Cursos temáticos
 Outros
 Sensibilização ambiental (excluindo campanhas publicitárias)
 Campanhas de comunicação / sensibilização ambiental
 Anúncios / spots publicitários
 Plataformas digitais
 Outros

Braile e Linguagem Gestual

 Participação passiva do público (por exemplo, exposições, materiais didáticos, guias práticos digitais, planos de sustentabilidade, conferências/
seminários)
 Exposições
 Materiais didáticos
 Guias práticos
 Planos de sustentabilidade
 Conferências / seminários
 Outros

iii) Público-alvo a quem se dirige o programa, projeto ou ação *
Selecione, no mínimo, um público-alvo. Dentro do(s) público(s)-alvo que escolher, deverá selecionar pelo menos uma sub-opção (exceto "Público
em geral", que não tem sub-opções).

 Estudantes
 Jardim de Infância, 1.º e 2.º Ciclos
 3.º Ciclo e Secundário
 Politécnico / Universidade
 Outros
 Docentes
 Jardim de Infância, 1.º e 2.º Ciclos
 3.º Ciclo e Secundário
 Politécnico / Universidade
 Outros
 Dirigentes
 Quadros Superiores ou Intermédios
 Técnicos de Suporte
 Administração Pública direta e indireta
 Administração Pública autónoma
 Empresas
 Grupos Profissionais / Fundações / Associações
 ONGA
 Outros
 Público em geral

v) Periodicidade de realização do programa, projecto ou ação *
Mensal

vi) Faixas etárias abrangidas * (Selecione no mínimo uma faixa etária)
 <= 12
 13 a 18
 19 a 30
 31 a 65
 > 65
INFO CANDIDATURA (II)


DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

 Declaro que a candidatura respeita a condição indicada no ponto 8.4 do Aviso, relativo ao não financiamento público nacional ou comunitário an
terior do projeto.


CONSÓRCIO

A candidatura é apresentada em consórcio?

 Sim  Não

Declaração conjunta de constituição de consórcio.
Acordo de Parceria.pdf
Adicionar no mínimo 1 entidade, utilizando o botão [+].
Designação da Entidade *
União de Freguesias do Cacém e São Marcos

NIF / NIPC *
510841325

25108413251

N.º Seg. Social *

CAE (se aplicável)

84113



ÁREA GEOGRÁFICA A ABRANGER

- Se o projeto abranger todo o território nacional assinale âmbito "Nacional";
- Se for desenvolvido em diferentes regiões/sub-regiões/municípios ou a nível local, assinale "Regional".
Âmbito

 Nacional  Regional

Comece por identificar a região, e dentro desta a sub-região e o respetivo concelho. Se a candidatura abranger vários municípios, pode adicionar
as linhas necessárias utilizando o botão [+] (sendo obrigatório indicar no mínimo 1 concelho).
Caso o projeto seja de âmbito local, indique a(s) freguesia(s) onde este será desenvolvido.
Região *

Sub-Região *

Concelho *

Freguesia(s), se aplicável
Lisboa e Vale do Tejo

Grande Lisboa

Sintra

Agualva e Mira Sintra; Cacém e São Marcos



INFORM AÇÃO FINANCEIRA

Valor global do projeto *
70615.00 €

Montante a financiar *
30000.00 €

Justificação para o montante a financiar, devidamente sustentada, tendo por referência o estabelecido no orçamento. *
O orçamento apresentado considera a necessidade da implementação do projeto de rega da Ribeira das Jardas por forma
a ser economicamente mais sustentável a médio e longo prazo.
Para a execução das iniciativas de sensibilização e limpeza territorial, e para a preparação e desenvolvimento das
atividades, será necessário a execução e impressão de documentos de divulgação de sensibilização (folhetos e
cartazes).
Poderá ser necessário o pagamento a técnicos aptos a dar formação à comunidade, relativamente às questões
ambientais. Poderá ainda, ser necessário a realização/aquisição de seguros de acidentes de trabalho para as pessoas
inscritas nas atividades.
Sendo o orçamento previsto elevado, as despesas excedentes serão a cargo das Juntas de Freguesia, com o apoio da
Câmara Municipal de Sintra.


RISCOS / CONSTRANGIM ENTOS

Eventuais riscos e constrangimentos, incluindo a identificação de potenciais obstáculos à implementação do projeto e respet
ivas medidas de contingência. *
Os constrangimentos que eventualmente poderão surgir, serão os relacionados com as restrições face à pandemia. No
entanto, as atividades serão ajustadas no seu número de participantes e no respetivo distanciamento social. As
condições climáticas poderão alterar as datas da realização da limpeza da Ribeira das Jardas que, devido ao aumento do
caudal, poderão impossibilitar a segurança dos trabalhos a executar.
Poderão ainda surgir constrangimentos relativamente aos meios financeiros acima do valor financiado mas, considerando
que os projetos serão para desenvolvimento contínuo, os mesmos serão adaptados às necessidades/possibilidades.
Em conclusão, as diversas vertentes irão melhorar a relação com a comunidade, o aumento da identidade cultural e
territorial, a relação com entidades locais da freguesia e uma economia mais sustentável.
DOCUM ENTOS
NOTAS:
O conjunto dos documentos relativos à memória descritiva não deve exceder um total de 10 páginas A4, redigida no tamanho mínimo de
letra 11, espaçamento entre linhas múltiplo de 1,15 e espaço entre parágrafos de, pelo menos, 6 pontos.
Tamanho máximo de cada ficheiro: 2 MB (2048 KB)
Tipos de ficheiro permitidos: PDF e ZIP


DOCUM ENTOS BENEFICIÁRIO

Comprovativo da constituição da pessoa coletiva, por exemplo, certidão permanente, estatutos ou documento equivalente, quando aplicável. *
h) Constituição da pessoa coletiva.pdf

Declaração de compromisso de honra, conforme modelo constante do Anexo II do Aviso. *
i) Declaração Compromisso de Honra Anexo II, Certidão Finanças e Seguran…


DOCUM ENTOS CANDIDATURA

Identificação do beneficiário e entidades parceiras no consórcio (se aplicável): enquadramento da atividade, experiência em projetos anteriores,
com foco específico em matérias de Educação Ambiental, e condições de articulação entre parceiros. *
Documento alinea a).pdf

Memória Descritiva: i) Descrição sumária do projeto ou ação; ii) Objetivos principais; iii) Equipa técnica; iv) Abordagem; v) Potenciais impactos de
médio e curto prazo; vi) Sustentabilidade; vii) Disseminação.
Documento alinea d).pdf

Cronograma: Descrição sumária das fases de trabalho e atividades desenvolvidas e/ou a desenvolver, através de um cronograma de Gantt. *
Cronograma de Gantt.pdf

Orçamento: Mapa de trabalhos e quantidades e respetivo orçamento unitário e global. *
Orçamento.pdf

Outra informação relevante para a descrição, justificação e alcance ambiental da candidatura proposta.
Outras info+projeto.pdf
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ACORDO DE PARCERIA
Considerondo o opresenfoedo de condidoluros poro o Fundo Ambieniol reloiivo oo opoio
finonceiro o projeios direcionodos o umo novo culturo ombienlol, no dmbito do Eslrot6gio

Nocionol

de

de quolidode, 6guo e cidodes
do odminisfrogdo direto, indirecto

Educogdo Ambientol 2020 - So0de

comunidodes susteni6veis poro os benefici6rios

outonomo e locol, em que sdo cofinonciodos pro.iefos o7O%,

o16

e
e

oo limile m6ximo de 30 mil

euros.

Considerondo

p0blico,

no

o

continuo oposlo do Junlo de Freguesio no requolificogdo do espogo
recolho de monstros e suo deposigdo em empresos de reciclogem,

oproveilomento

de

mobilios oindo possfveis

de oproveitomenlo e enlrego o

fomilios

corenciodos, crioedo e reporogdo de mobili6rio urbono oirov6s de poleies, entre ou os
solugdes ombienfolmente susfentdveis, o outorquio pretende, em porcerio com o Junro oe

do Coc6m e Sdo Morcos e com o opoio do Cdmoro Municipol de Sinlro,
desenvolver diversos otividodes e projeios no cidode de AguolvoCoc6m volorizodo o
Freguesio

territ6rio econ6mico e sustenlovelmenle o m6dio longo prozo, nomeodomente atrov6s do

implemenlogdo de um projelo de rego sustenl6vel do porque Lineor de AguolcoCoc6m,
utilizondo o 6guo do Ribeiro dos Jordos, execugdo com frequ6ncio do limpezo do ribeiro,
plonloqdo de 6rvores no seu espogo envolvente e dreos do freguesio, criogdo de concursos
de ideios, exposiEoes e conferencios bem como delineor umo esirol6gio poro o criogdo de

um plono de sustentobilidode do cidode de Aguolvococ6m e criogdo de folheios
informotivos.

A Ribeiro dos Jordos 6 o fronteiro entre os lreguesios do Cidode de Aguolvococ6m, sendo o
suo gestdo portilhodo pelos duos oulorquios pelo que, o inclusdo do entidode Iocol Junto de
Freguesio do Coc6m e Sdo Morcos

6 umo mois volio poro o projeto no que concerne o

porcerio poro o desenvolvimenlo dos otividodes o eloboror no cidode de Aguolvococem,
pelo orliculoqdo com os ossociogoes, escolos e entidodes do freguesio do Coc6m e SOo
Morcos poro o bom desenvolvimento dos proielos.

Considerondo que o condidoturo opresentodo incide em cinco vertenles:

.

Execugdo do projeto de "Rego do Porque Lineor de Aguolvo-Coc6m". poro o ulilizocoo

do oguo do Ribeko do Jordos sempre que possivel;

.

Agoes de Limpezo no cidode nomeodomente no Limpezo e Volorizoeoo Ambientot oo
Ribeiro dos Jordos;

.

Concursos de ldeios poro criogdo de um soco do cidode: ,,AguolvoCoc6m Sustent6vel";

ELA
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Aguolvococem +Verde, levonfomento e execugdo dos necessidodes do cidode oo
nivel orb6reo e vegetotivo;

Esirot6gios poro

o

implemenlogdo de um plono de susteniobilidode do cidode de

AguolvoCoc6m.

E

celebrodo o ocordo de porcerio poro o suo reolizogdo, enire:

l

. Juntq de

Freguesio

de Aguolvo e

i

irq Sinlro, represenfodo por Cor,os Miguel Nunes

Cosimiro Pereiro, com o Cortdo de Cidoddo n.' 084547 64 e contribuinte n." 510 833 896.
no quolidode de Presidenle do Junio de Freguesio.

Atividode/Responsobilidodes

no projelo: Ploneomenlo de todos os oiividodes e

orliculoqdo com entidodes poro o boo persecuQOo dos lrobolhos e otividodes previstos.

2. Junlo de Freguesio do Coc5m e 560 i orco3, representodo por Poulo Jos6 Eonoso
Adrego, com o Cortdo de Cidoddo n." 08979238 e contribuinte n." 510 841 325, no
quolidode de Presidente de Junlo de Freguesio.
Aiividode/Responsobilidodes

no proiefo:

Desenvolvimenlo,

o

por, com

o

Junto de

Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro de todos os lrobolhos previslos.

AguolvoCoc6m, l4 de moio de

2021

O Presidente do Junto de Freguesio

O Presidente do Junto de Freguesio

de Aguolvo e Miro Sintro

Poulo Adrego

Corlos Cosimiro
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UNIAO DAS REGI]ESIAS OE AGUATVA

SSET'UIA

E

MIRA SNIRA

DE ;TEGUESIA

ATA DO ATO DE INSTAI.ACAO DA ASSEMBTEIA DE FREGUESIA
Ao decimo novo dio do mCs de oulubro do ono de dois mil e dezossete. pelos 18h00, no
Coso do Culturo Lfvio de Morois, sito no Avenido 25 de Abril, Lorgo do lgreio' no cidode de

Aguolvococ6m, teve inicio o olo de instologoo do Assembleio de Freguesio de Aguolvo e
Miro Siniro, conforme disposto nos oriigos 7.' e 8.o do Lei n." 16?l?9' de l8 de setembro, com
os ofterogoes inkoduzidos pelo Lei n.o 5-N2m,2, de I I de loneiro' no presengo de Mqriq
Emilio Volodos de Limo Infonte. no quolidode de Presidente do Assembleio de Freguesio
cessonte

do Unioo dos Freguesios de Aguolvo e Miro

Sintro. que dirigiu os lrobolhos

e deu

inicio oo olo.

Iniciodos os trobolhos. chomou os eleitos cuio identidode e legitimidode verificou, lendo

compqrecido os cidoddos que seguidomente ossinorom o respeJivo posse:
CC

Corlos Miguel Nunes Cosimiro

2.

Luis

^.'

84547 641

Roto do silvo,

Assinoturo:

Morio Heleno Correio Pissono Cordoso. CC n." 9866875:

4. Ricordo Monuel de Corvolho Vorondos dos Sonios, CC n." 10995617;
Assinoturo:

de Bonos vosconcelos, CC n.' 11897027:,

5. Riio Susono
Assinoturo:

Anl6nl Mogolhdes Pina GonQolves, CC n." Z
6. Jos6 Anl6nio
Assinoturo:
13t57:

7. Jodo Jose
Assinoluro:

s.

Cristino Sofio Mesquito Grilo, CC n." 1099841

esinoturo:
9. Teod6sio

};j*\wzl
.

Morio de Lurdes Motos

R

1;

s-JQZ:rr fl

CC n." 5230853;

do Costo Freitos, CC n-'

8 | I 8578;
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ass€xul|a

tt. DAmoso Rodrigues Morfinho.

*

DE

E

M|RA s[.rrRA

ftEGUeSn

Bl n.o4661216;

.;)

t2. Victor Mqnuel Silvo Feneiro, CC n.. g lZ

Assinoturo:
13.

Eliseu

de Jesus Conilho

,

CC n." 80{61 32;

Assinoiuro:
ra. Froncisco

Miguet Rodrigues

Assinoturo:
15.

56niq Alexondro Moto Broz R6quio, CC n.. 9523498:
As5inoluro:

I6. Monuel Jesus

n." 6654986:

Assinoturo:
t7.

Cotorlno Alexondro dos Sontos Azevedo Romos. CC n." I l62054i;
1
Assinoturo: {-

--'_, ^l

-}r-,,

r8. .Jooquim

Monuel Simoes Azedo. C

Corlo

n." 8l 291 l0;

, CC n." 963571 3;

Assinoturo:

Ndo comporecerom oo oto de inslolqgdo os eleitos:

verificodo que foi o ideniidode e o regatimidode de codo
um dos membros referidos, o
Presidenie do Assembreio de Freguesio cessonte
decrorou-os investidos nos
suos fung6es.

Poro constor

e poro os devidos efeltos se lovrou o presento oto, redigido por mim,

Morio

Emflio vorodos

do Limo nfonte. o quoi op6s ter sido rido em voz qrTo no presengo
simurtaneo
de todos os intervenienies foi oprovodo por unonimidode, 6 por mim
subscrito e ossinodo.
A Preridente do Assembleio de Freguesio cessonte

{Mqrio Ent'lio Volados oo Limo nfon.e]
RUAANIONToNUNESsEelEtRA.t68,27350s4AGUArvAcAcEM
IELEFoNE

2r9 188540 FAX 2t9 t46129

|

AVENDAIMOR lcRosAE. t0 LolA 14.2235_5g3AGUALvAcAcEM
EMAL gerqlojf _qguotvomirosintro.;t I TELEFONI 219 4s487

I ;AX 219 r4j50

2]2

p"g
s" (

ll'

'r

IJNIAO OAS CREGUESIAS OE AGUALVA E MIRA SINIRA
SS€MILEI OE fREGUESI

ATA DA PRIMEIRA REUNIAO DA ASSEMBTEIA DE FREGUESIA

Ao ddcimo nono dio do mCs de outubro, do ono de dois mil e dezossete, pelos l8hl5,
imediolomente opos o oto de insiologoo do Assembleio de Freguesiq de Aguolva e Miro
Sintro reolizou-se

o primeiro reunido, presidido por Codos Miguel Nunes Cosimiro

Pereiro,

do Lei n: 169199, de l8 de selembro, olierodo e
republicodo pelo Lei n." 5-Al2W2, de I I de ioneiro. verificou esforem presentes os
Presidenle de Junto, nos lermos ortigo 9."

-

membros, cujo identidode e legitimidode foi verificodo no oto do inslologAo.

o

Presidente de Junio leu o ordem de lrobolhos comoosto oor dois pontos:

.

Ponto Um: EleigOo dos Vogois do Junto de Freguesio.

.

Ponlo Dois: Eleigeo dq mero dq Assembleio de Fregue3iq.

De seguido pediu o coloboroedo do vogol Mqnuel Jesus Mogqlhoes Rocho, poro redigir o
presenlo oro.

Devido o qus6ncio de disposiqdo regimenlol, e em concordancio com o n.o 2 do ortigo 9."

do Lei n.' 169/99. de l8 de setembro, olterodo e republicodo pelo Lei n.o ,A12002, de ll de
joneiro, compefe o Assembleio deliberor se os eleigdes referidos nos pontos um e dois do
ordem de lrobolhos 6 efeluodo por meio de lislo ou uninominol.

--------------

Colocodo o votoedo. por meio de lislo, obteve os seguintes resullodos:

lL

votos coniro e

-!l

-$

votos

o fovor,

obstengdes.

De ocordo com o resullodo obtldo os eleiQoes referidos nos ponlos um e dois voo ser
6fal'

,^.1^.

^^r

dai^

.la lic l^ ----- --

No Ponlo iJm. o Presidenle de Junlo, opreseniou e submeteu o voiogdo umo proposto com

o listo de vogois poro o Executivo do Junto, composto por:
Vogol Secretorio, Domoso Rodrigues Mortinho
Vogol Tesoureiro. Jo0o Jos6 Coelho Coslonho

.

L" Vogol, Morio Heleno Coneio Pissorro Cordoso -----'-'

.

2." Vogol, Cristino Sofio Mesquito Grilo -'

3." Vogol, Ricordo Monuel de Corvolho Vorondos dos Sonlos
4." Voool. Victor Manuel Silvo Ferreiro
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DAS FR€(]UEsIAS DE AGUATVA E MIRA SINTRA
ASS€'TILEIA DE ITEGUESIA

Reolizodo o voloqdo por escrufinio secreto o listo foi qprovodo com
votos

confro

1

volos

broncos

5

-IL

volos,o fovor

Ia

Procedeu-se em seguido o substituigOo do Presidente e dos membros eleilos poro Vogois do
Junto. sendo chomodos os eleitos dos respeiivos lisios que nos termos legois devem ocupor
os seus lugores, procedendo-se depois

o verificogoo do suo identidode e legitimidode. Sdo

eles os seguintes:

r.

Morto lsobel

Rodrigues, CC n." 10979050;

Assinoluro:

2. Gonqolo Modeiro Soores Pereiro Corvolho, CC n.'

3. Ant6nio Monuel
Assinoturo:

a. Diono

151689/ l

;

Alves Costo do Silvo, CC n.o 26@9I 6;

rr-nl..L.rL,
\,1Al -J

Ruie solvodor

-J

^,'

l,l +< l-^ \

n.o

Assinoturo:

5. Jooquim de
Assinoluro:

6. Leonel Jooquim Copitoo U{nbelino, CC

A.o 5475674:

7. Lidio Rodrigues Mendes, CC n.'10032102;
Assinoturo:
De imedioto os membros ocuporom os seus lugores no Assembleio:
No Ponto Doi!, foi opresentodo seguinte listq composto por:

.

Presidenie de Meso, Monuel Jesus Mooolhoes Rocho:

.

I .o

.

2.' Secrelorio, Jooquim Monuel Simdes Azedo.

Secret6rio. S6nio Alexondro Molo Broz R6ouio;

Reolizodo o voioedo por escrutinio secreto, foi oprovado

conko.

RUA

-j{

votos broncos,

O

com

L4 volos o fovor,

_l

vofos

volos nulos. ---------
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FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA
ASST'T .AA DE InEGUCSIA

Ierminodo o opuromento. o Presidente e os Secrel6rios do Assembleio tomorom posse dos
seus lugores, lendo o Presidente de Junto congrofulodo pelo modo com deconeu o reunioo
do Assembleio o que leve o honro de presidir
Instolodo o Meso de Assembleio de Freguesio e opos umo b(eve soudogoo do

Sr.

Presidente

de Assembleio, seguiu-se o intervengoo dos representonfes dos forqos pollticos pelo seguinie
ordem: Sr. Vogol Teod6sio Alcobio do BE, Sr. Vogol Pino Gongolves do CDU, Sr. Vogol
Roio do Junlos pelos Sinlrenses e o Sr. Vogol Jooquim Mogolhdes pelo
Sr. Presidente

PS. Por

Luis

fim inferveio o

de Junlo do Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro.

Nodo mois hovendo o trotor, foi lovrodo o presente oto. De seguido o
- Sr. Presidente de
Assembleio perguntou oos membros do Assembleio se concordqvom com o dispenso dc

do

leiiuro em voz

Ltua-uoJolo

mesmo. Ndo hqvendo oposigao. foi o presenfe oprovodo por
e voi ser ossinodo pelo meso e por quem o redigiu, tendo de

imedioto o Presldenle de Assembleio dodo os trobolhos por encenodos,

O Prc3idenle dc A$embleio

pebs 13 h 50 .._

d. freguesiq

' (Monuel Jesus Mogolhoes Rocho)

O l.o Secref6rlo,

,)a'ri..

.-)-

Il krr,, vl'. t76

"--

(56nio Alexqndro Moto Broz R6quio)

O

2.o

Secrel6rlo.

Ar.-11
(Jooquim Monuel Simdes Azedo)
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PRESIDENTE

Portido Sociolisiq
Listo poro o Executivo

do Junto de Freguesio

Listo A

o

Presidente do Junto
Codos Mlguel Nunes Cosimiro Pereiro - Portido Sociolisto;

.

Vogol Secretdrio
D6mqso Rodrigues Morlinho - Portido Sociolisto;

.

Vogol Tesoureiro
Jodo Jos6 Coelho Coslonho - Portido Sociolisto;

o

I .o

Vogol

Morio Heleno Correio Pissoro Cordoso - Portido Sociolisto;

o

2.o

Vogol

Crislinq Sofio Mesqullo Grllo - Portido Sociolisto;

.

3.o

Vogol

Ricordo Monuel Vorondos dos Sonlos - Portido Sociolisto;

.

4.o

Vogol

Viclor Mqnuel Silvo Feneiro- Portido Sociolislo.
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Porlldo Sociollslo
Listo poro o Meso do Assembleio de Freguesio

Listo A

o

Presidenfe do Meso

tqnuel Jerur lllogolh€ies Rocho - Poriido Sociolisto;

.

l.o Secrel6riq
S5ntq Alexondro Molo Broz R5qulo - Portido Sociolisto;

c

2i

Secret6rio

Jooquim lAonuql Slm6es Azedo - Portido Sociolisto.
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Assinado por : CARLOS MIGUEL NUNES CASIMIRO
PEREIRA
Num. de Identificação: BI084547642
Data: 2021.05.13 16:55:27+01'00'

Anexo II
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA
1 - Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira, Cartão de Cidadão n.º 08454764, com morada
para o efeito na Rua António Nunes Sequeira, 16B, 2735-054 AgualvaCacém, na
qualidade de representante legal da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra,
declara, sob compromisso de honra, que a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra,
NIF n.º 510833896, com sede na Rua António Nunes Sequeira, 16B, 2735-054
AgualvaCacém, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Programa “Saúde de
qualidade, água e cidades e comunidades sustentáveis” do Fundo Ambiental, publicado
sob o Aviso n.º [6528/2021], no Diário da República, 2.ª série, n.º [69], de 9, de maio de
2021:
a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou
cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de
patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo processo
pendente;
b) Não foi condenado/a, há menos de dois anos, por sentença transitada em julgado por
despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes, nos termos do artigo 1.º do
Decreto- -Lei n.º 133/2015, de 7 de setembro;
c) Não foi condenado, por sentença transitada em julgado, por qualquer crime que
afete a honorabilidade profissional, ou os titulares dos seus órgãos sociais de
administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que
afete a sua honorabilidade profissional;
d) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria
profissional, ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou
gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em
matéria profissional;
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a Segurança
Social em Portugal;
f) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo
71.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos
Contratos Públicos;
h) Não foi objeto de aplicação de sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do
artigo 562.º do Código do Trabalho;
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i) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou
judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao
pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos
termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal;
j) Não foi condenado, por sentença transitada em julgado, por algum dos seguintes
crimes, ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência
não foram condenados por algum dos seguintes crimes:
i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no
n.º1 do artigo 2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;
ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de maio de 1997 e
do n.º 1 do artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;
iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à proteção dos Interesses
Financeiros das Comunidades Europeias;
iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do
Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais.
2 - O candidato obriga-se a apresentar os documentos comprovativos de que não se
encontra nas situações previstas nas alíneas e) e f) desta declaração, nos termos e
condições estabelecidos no Aviso.
3 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos
documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja
imputável, determina, a caducidade da decisão de aprovação do financiamento que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada.
4 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações
implica, consoante o caso, a exclusão da candidatura apresentada ou a caducidade
da decisão de aprovação do financiamento que eventualmente sobre ela recaia, sem
prejuízo da participação à entidade competente para os efeitos de procedimento
criminal.
5 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à
execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
AgualvaCacém, 14 de maio de 2021
O Presidente da Junta de Freguesia

___________________________________
Carlos Casimiro
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AT

autoridade
tributeria e aduaneira
Serviqo de Finangas de SINTRA-3. CACEM - [35571

CERTIDAO
Maria Virginia Folgado de Pezerat Correia, Chefe de Finangas, a exercer fung6es no Servigo de Finangas de
SINTRA-3. CACEM.
CERTIFICA, face aos elementos disponiveis no sistema inform6tico da Autoridade Tributdria e Aduaneira (AT),
que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situagio tributrlLria regularizada, nos tennos do artigo 177"-A
e/ou nos 5 e 12 do artigo 169", ambos do C6digo de Procedimento e de Processo Tribut6rio (CPPT).

A presente certideo 6 v6lida por tr€s meses e n6o constitui documento de quitagao, nos tennos dos

nos

4 e 6 do

artigo 24" CPPT, respetivamente.
Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certiddo 29 de Maryo de 202L.

IDENTIFICACAO
NOME: FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA-SINTRA
NIF:510833896

para validageo
No Contribuinte: 510833896
Va|idagAo: GWsEK4VLDPU

O Chefe de Finangas,

%;X*( Maria Virginia Folgado de Pezerat Coneia )

Para validar esta certideo aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opfeo "Valida€o Doc.' e inlroduza o n" de cont buinle e c6digo de valida€o acima
mencionados. Verifque que o documenlo obtido conesponde a esta ceddeo.
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CENTRO DISTRITAL DE LISSOA
AV. 5 DE OUTUSRO, N,O 175
1069451 LISBOA

DEcLARA9Ao
Nome da entidade contribuinte

FREGUESIA DE

AGUALVA E MIRA-SINTRA

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA.SINTRA
R ANTONIo NUNES SEQUEIRA N 16
AGUALVA-CACEM
2735{54 AGUALVA.CACEM

Firma/DenominaQSo FREGUESIA DE AGUALVA E

MIRA.SINTRA
N.o

de ldentificaCSo de SeguranQa Social 25'108338960

N.' de ldentific€€o Fiscal 510833896
N.o

da Declaragao 023793244ASCD21

Data de emissao

202t-0614

a

Arligo 208.0 do C6digo dds

Seguranga Social.

Reg,laes Conffiutivoq
aprovado pela Lei n."
1102019, de 16 de
selembro na srra r€Isao

Esta declara€o n6o constitui comprovativo de pagamento de contribuig6es, nem de out@s valores e

N.% 1 e 3 do anigp 82." do
Deqeto Ragulamanta, n-o

diz respeito a situacAo contributiva apurada ate e data de emiss6o, n6o prejudicando o posterior

1-An01 1, de 3 de ieneiro, na
sue verseo afualiza.le

Declaramos, que

a entidade acima identificada tem a situa€o conttibuliva regularizada peranle

apuramento de dividas.
Attigo 84.o do Decrcto

A declaraCSo d valida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissao.

Regulaz!€,l
da 3

A Direlora de Sequranca social

6*l*.t-ca eeet
Gabriela Real

Elementos pa|a verificacao

da

auiBnticidade da

d€claragao:

Nimsro de ldsntificaglo . 25108:t38960
C6dlgo de Verifica9tu - ITZEOYXSSVX'FRL9
Fsra vodfioaf e auterhddade desla d6cl9tq9eo acade

Segu6nfp Social Dlr€b, no m€nu

e

€ONTA

CORRENTESITUACAO CONTRIBUTIVA. 6 Inuoduza o
Nom€rc de hednca€o 6 o Cddigo d€ v€rncaqeb aclna
lndic€dos,

Verl6qu€

se o docum€nio obtido con€lDonde a

d6dareCao,

Fax: 300 512

3m. ww.*gBodd.pl

gSte

&

n.o 1-4n011,

janeiro, na sua

AgualvaCacém +Sustentável
Identificação do beneficiário e entidades parceiras no consórcio (se aplicável):
enquadramento da atividade, experiência em projetos anteriores, com foco específico
em matérias de Educação Ambiental, e condições de articulação entre parceiros;
Nome da organização: União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra
Morada da organização: Rua António Nunes Sequeira, nº 16 B, 2735-054 AgualvaCacém
E-mail: geral@jf-agualvamirasintra.pt
Contacto Institucional: Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira
Telefone: 219188540 ; Móvel: 967066299
E-mail: presidente@jf-agualvamirasintra.pt
Contacto do Interlocutor Técnico: Patrícia Alexandra Branco Silva
Telefone: 219188551 ; Móvel: 963948033
E-mail: patricia.silva@jf-agualvamirasintra.pt

Entidades parceiras no consórcio:
Junta de Freguesia do Cacém e São Marcos

A entidade responsável pelo projeto é a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra,
garantindo a sua execução, nas diversas áreas necessárias ao cumprimento dos objetivos
definidos na candidatura.
A Junta de Freguesia irá contar com a parceria da Junta de Freguesia do Cacém e São
Marcos, freguesia adjacente e que perfaz a Cidade de AgualvaCacém, tendo como
finalidade o reforço da melhoria e unificação do território como um todo, em articulação
com as entidades da freguesia.
Considerando que o projeto apresentado faz parte de uma melhoria ambiental na Cidade
de AgualvaCacém, contaremos com o apoio da Câmara Municipal de Sintra na execução
nas diversas iniciativas previstas na candidatura, designadamente na construção dos
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açudes, referente ao projeto de rega do Parque Linear com água da Ribeira das Jardas, e
iniciativas de valorização ambiental.
Desde 2015 que a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra tem apostado de uma
forma mais presente em projetos e ações ambientais promovendo uma melhor qualidade
de vida, valorizando o seu território, económica e sustentavelmente, contando com o
envolvimento da comunidade. Como exemplo de projetos ligados à área ambiental e de
participação da comunidade, temos o Orçamento Participativo que consiste na
apresentação de propostas por parte da comunidade para a Freguesia, demonstrando o
seu interesse pela valorização e identidade local. Uma das propostas vencedoras
traduziu-se na criação de abrigos para gatos, utilizando o material polisin, uma nova
matéria-prima, 100% portuguesa, proveniente da reutilização de plásticos acumulados
em aterros, para o qual ainda não existia uma reciclagem possível.
Outra grande aposta da autarquia são as questões relacionadas com o espaço público, a
limpeza ambiental e a sua reciclagem, com destaque para a Recolha de Monstros, na
sequência do contrato interadministrativo celebrado com a CMSintra e os SMAS de
Sintra.
O projeto Bookcrossing que incide no aproveitamento e disponibilização à comunidade
de livros que são dados à autarquia, colocados ao dispor da população e posteriormente
devolvidos em qualquer local definido pelo projeto.
Concurso Freguesias +Eficientes que teve como objetivo apoiar as Juntas de Freguesia
a alcançarem uma maior eficiência energética nas suas instalações sede, tendo sido
possível através deste concurso, a substituição de iluminação de halogéneo e
fluorescente por lâmpadas led, melhorando assim a eficiência energética e reduzindo a
fatura de eletricidade.
Programa JUNTAr+ 2019 com incidência em três vertentes, a aquisição de materiais
reciclados para criação de pilaretes e abrigos para animais de rua, a execução de
mobiliário urbano através de paletes e a recuperação de mobílias e similares,
selecionadas na recolha dos monstros para posterior doação a famílias carenciadas.
A candidatura apresentada ao Eco Freguesias XXI-2020/2021 para a atribuição do
galardão Eco-Freguesia XXI, que serviu para a análise das opções e projetos a decorrer
na freguesia e avaliação das áreas a melhorar futuramente.
E ainda, a Conferência Pensar AgualvaCacém, em parceria com a Junta de Freguesia do
Cacém e São Marcos e com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, com o objetivo da
discussão de ideias que permitam enquadrar a atual realidade urbana da cidade,
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procurando estratégias futuras para a sua valorização e modernização, otimizando os
recursos públicos e melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes.
Assim, o projeto agora apresentado, com as suas diversas intervenções enquadra-se na
contínua aposta em soluções de melhoria económica e ambientalmente sustentáveis
para o território e para a sua comunidade.
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AgualvaCacém +Sustentável
Memória Descritiva:

i) Descrição sumária do projeto ou ação;
Pela contínua aposta da Junta de Freguesia na requalificação do espaço público, na recolha
de monstros e na sua deposição em empresas de reciclagem; aproveitamento de mobílias
ainda possíveis de utilização e entrega a famílias carenciadas, criação e reparação de
mobiliário urbano através de paletes, entre outras soluções ambientalmente sustentáveis, a
autarquia pretende agora, e em parceria com a Junta de Freguesia do Cacém e São Marcos
e com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, desenvolver diversas atividades e projetos na
cidade de AgualvaCacém valorizando o território, económica e sustentavelmente, a médio e
longo prazo, nomeadamente através da implementação do Projeto de “Rega do Parque
Linear com a Água da Ribeira das Jardas”, que consiste na criação de açudes e de um furo
cartesiano; execução periódica da limpeza em pontos – chave da cidade, com especial
incidência na ribeira; plantação de árvores em diversas áreas da freguesia, criação de
concursos de ideias, exposições e conferências, criação de folhetos informativos e delinear
uma estratégia para a criação de um plano de sustentabilidade da cidade de
AgualvaCacém.
A Ribeira das Jardas é a fronteira administrativa e natural entre as freguesias, sendo a sua
gestão partilhada pelas duas autarquias. A execução desta candidatura com a Junta de
Freguesia do Cacém e São Marcos é uma mais valia para a valorização ambiental e o
desenvolvimento de atividades a elaborar na cidade de AgualvaCacém, através da
articulação com as associações, escolas e entidades da freguesia do Cacém e São Marcos
para o bom desenvolvimento dos projetos. A crescente parceria com a Junta de Freguesia
do Cacém e São Marcos permite unificar o território, delineando estratégias conjuntas de
atuação, sendo exemplo disso a Conferência Pensar Agualva, que por questões pandémicas
foi adiada, para execução numa data futura a agendar.
Iremos ainda contar com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, sempre que possível,
nas atividades e nos trabalhos, tendo em vista a boa realização das diversas vertentes da
candidatura.
Assim, a candidatura apresentada incide em cinco vertentes principais:
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Execução do projeto “Rega do Parque Linear com Água da Ribeira das Jardas em
Agualva-Cacém”, , utilizando a água da ribeira sempre que possível, garantindo o seu
caudal mínimo para garantir a qualidade ambiental do curso de água;



Ações de Limpeza na cidade, nomeadamente a Limpeza da Ribeira das Jardas;



Concursos de Ideias para criação de um saco sustentável e reciclável

da cidade:

“AgualvaCacém Sustentável”;


AgualvaCacém +Verde, levantamento e execução das necessidades da cidade ao nível
arbóreo e vegetativo;



Estratégias para a implementação de um plano de sustentabilidade da cidade de
AgualvaCacém.

ii) Objetivos principais;
No seguimento das vertentes de intervenção identificadas, o projeto indicado tem como
objetivos contribuir para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável
e para a construção de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na
utilização dos seus recursos.
Através das diversas atividades será possível demonstrar os benefícios económicos,
sociais e ambientais associados, quer pela partilha de informações de sensibilização à
comunidade, quer através da partilha de pequenas técnicas a utilizar no dia-a-dia,
permitindo à comunidade adotar soluções inovadoras de poupança de água e de
resíduos, poupando recursos, diminuindo o impacto ambiental, contribuindo para uma
otimização na utilização de recursos e de consumo, incentivando a economia circular.
Como objetivos complementares pretendemos estabelecer/consolidar parcerias com
entidades locais e empresas, a poupança nas despesas de rega e no uso controlado dos
recursos, sendo exemplo disso o aproveitamento da água da ribeira em primeira
instância, seguindo-se o uso através do furo cartesiano e somente em último caso
através de água pública, garantindo o caudal mínimo do curso de água. A sensibilização
junto da comunidade, para o aumento do valor social e ambiental, bem como a partilha
de conhecimentos, acelerando o ritmo da mudança e alertando sobre as consequências
da sociedade de consumo.
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iii) Equipa técnica: identificação dos técnicos envolvidos no projeto e sua
caracterização em termos de género, idade, formação e função no projeto;
demonstração da capacidade operacional da equipa, assinalando as competências e
experiência na área da Educação Ambiental;
A equipa técnica da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra será composta
essencialmente por:


Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira (51 anos, sexo masculino)

Atividade/Responsabilidades no projeto: Presidente da autarquia, Pelouros Urbanismo e
Ordenamento do Território e Gestão do Espaço Público.
Experiências e Projetos anteriores relevantes para o projeto: Licenciatura em Arquitetura
e Pós-graduação em Direito do Urbanismo. Arquiteto, no setor privado e como
profissional liberal desde 1991. Técnico Superior da Câmara Municipal de Lisboa desde
2004. Desde 2013 é Presidente da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra.


Patrícia Alexandra Branco Silva (27 anos, sexo feminino)

Atividade/Responsabilidades no projeto: Desenho, execução e acompanhamento de todo
o projeto.
Experiências e Projetos anteriores relevantes para o projeto: Arquiteta, com Mestrado
Integrado em Arquitetura com especialização em Urbanismo. Investigação sobre técnicas
de participação e de envolvimento da comunidade, colaboração na logística e
desenvolvimento de congresso e workshops. Conhecimento sobre as questões do
upcycling pela transformação de materiais desperdiçados. Elaboração de projetos,
candidaturas e concursos territoriais e ambientais da junta de freguesia.
 Emanuel Rufino Lobo da Costa Vaz (33 anos, sexo masculino)
Atividade/Responsabilidades no projeto: Produção digital de peças de sensibilização.
Experiências e Projetos anteriores relevantes para o projeto: Arquiteto, com Mestrado
Integrado em Arquitetura com especialização em Urbanismo onde foram desenvolvidas
técnicas de avaliação da qualidade do Espaço Público. Elaboração de projetos e
acompanhamento de obras no espaço público na Junta de Freguesia de Agualva e Mira
Sintra.


Miguel da Silva Rosário de Araújo (51 anos, sexo masculino)

Atividade/Responsabilidades no projeto: Acompanhamento dos estudos e atividades no
espaço público.
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Experiências e Projetos anteriores relevantes para o projeto: Gestão do Observatório do
Espaço Público no que toca ao encaminhamento de reclamações para as entidades
competentes e à ligação entre munícipes e Câmara Municipal de Sintra. Gestão de
diversas funções relacionadas com o Espaço Público.


Ana Isabel Mendes Leitão( 41 anos, sexo feminino)

Atividade/Responsabilidades no projeto: Acompanhamento dos estudos e atividades
relativamente à difusão e à comunicação.
Experiências e Projetos anteriores relevantes para o projeto: Formação em Comunicação
aplicada: Marketing, Relações Públicas e Publicidade. Gestão das redes sociais da junta
de freguesia, da Universidade sénior, do Orçamento Participativo, bem como o
acompanhamento de dois projetos no âmbito do Programa Escolhas e participação na
elaboração do Plano Municipal de Envelhecimento Ativo da Câmara Municipal de Sintra.

A equipa da União de Freguesias do Cacém e São Marcos será composta por:


Paulo José Barroso Adrego (51 anos, sexo masculino)

Atividade/Responsabilidades no projeto: Presidente da autarquia, Pelouros Urbanismo,
Comunicação, Obras e Ordenamento.


Carlos Alberto Formoso Ferrreira (44 anos, sexo masculino)

Atividade/Responsabilidades no projeto: Responsável em representação da União de
Freguesias do Cacém e São Marcos, Vogal dos Pelouros do Ambiente e Espaços Verdes.
Acompanhamento dos estudos e atividades.


Paulo Alexandre Ezequiel Velez (50 anos, sexo masculino)

Atividade/Responsabilidades no projeto: Acompanhamento dos estudos e atividades.


Vitor Manuel Fernandes de Matos do Rego Mendes (46 anos, sexo masculino)

Atividade/Responsabilidades no projeto:

Presidente

da Assembleia de Freguesia.

Acompanhamento dos estudos e atividades.
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iv) Abordagem: apresentação de uma sinopse do programa, projeto ou ação a ser
desenvolvido, o seu contributo face aos objetivos nacionais e europeus, em matéria
de Ambiente e à ENEA 2020, designadamente, eixos temáticos e medidas e os
materiais que serão produzidos, bem como para os objetivos gerais e específicos do
presente Aviso;
Para a abordagem das áreas chave identificadas, pretende-se com o projeto desenvolver as
seguintes tarefas/ações:
 Criação de ações de sensibilização e execução de folhetos informativos sobre as
temáticas qualidade do ar, água potável e saneamento,cidades e comunidades
sustentáveis, entre outros;
 Execução do Projeto “Rega do Parque Linear com Água da Ribeira das Jardas em
AgualvaCacém” como exemplo de poupança de água potável, utilizando a água da
ribeira sempre que possível, garantindo o seu caudal mínimo para garantir a
qualidade ambiental do curso de água;
 Elaboração de um estudo de necessidades arbóreas e vegetativas em locais que
possam atenuar o ruído ambiente e/ou melhoria ambiental;
 Fomentar a divulgação de oportunidades de emprego local nos meios digitais, por
forma a aumentar a empregabilidade dos cidadãos residentes na freguesia, evitandose as deslocações pendulares para fora da cidade e concelho;
 Estudo/diretrizes sobre as empresas e indústrias existentes na cidade, relativamente
aos resíduos produzidos e à criação de boas práticas ambientais;
 Conferências e palestras sobre os impactos dos produtos químicos e equipamentos
domésticos, redução da poluição, valorização dos recursos naturais e qualidade de
vida nas cidades;
 Divulgação de informações de boas práticas diárias e a execução de ações de
limpeza na cidade.
A candidatura irá contribuir para os objetivos nacionais e europeus não só através dos
objetivos ODS 3, 6 e 11 como também dos objetivos 12, 15 e 17.
Objetivo 3 - Saúde de Qualidade, através da promoção de saúde de qualidade e do
bem-estar de todos.
Objetivo 6 - Água potável e saneamento, através da redução da poluição, minimizando os
materiais e resíduos libertos na água, melhorando a sua qualidade. Promoção da
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reutilização da água da ribeira para rega dos espaços verdes envolventes, aumentando a
eficiência do uso da água pública, assegurando extracões sustentáveis e diminuindo as
despesas mensais de água. Cooperação entre as juntas de freguesia para a implementação
dos projetos e despesas decorrentes, conforme efetuado atualmente com a rega dos
espaços verdes da Ribeira das Jardas, e das atividades a decorrer no espaço, protegendo e
mantendo os ecossistemas da ribeira, apoiando e fortalecendo a participação das
comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.
Objetivo 11 - Cidades e comunidades sustentáveis, através do envolvimento e parceria
direta entre a Junta de Freguesia, associações, entidades e comunidade para a construção
de uma cidade e território mais sustentável, aumentando a urbanização inclusiva e
sustentável. O planeamento e gestão participativa, salvaguardando o património cultural e
natural, reduzindo o impacto ambiental da cidade, prestando especial atenção à qualidade
do ar e a gestão de resíduos municipais. Aumentar a implementação de políticas integradas
para a inclusão e eficiência dos recursos, proporcionar o acesso universal a espaços
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, apoiar relações económicas, sociais e
ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planeamento
nacional e regional de desenvolvimento.
Objetivo 12 – Produção e consumo sustentáveis, pela gestão sustentável e o uso
eficiente dos recursos naturais , reduzindo substancialmente a criação de resíduos por
meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização. Garantir que as pessoas, em
todos os lugares,

tenham

informação relevante e consciencialização para o

desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.
Objetivo 15 - Proteger a vida Terrestre, pela implementação de medidas para evitar a
introdução de espécies exóticas invasoras e reduzir significativamente o seu impacto nos
ecossistemas terrestres e aquáticos, controlando ou erradicando-as. Integrar os valores
dos ecossistemas e da biodiversidade no planeamento nacional e local, nos processos de
desenvolvimento e nas estratégias.
Objetivo 17 – Parcerias para a implementação dos objetivos, através do envolvimento
e criação de parcerias entre associações, entidades e empresas para o desenvolvimento
de soluções sustentáveis.
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v) Potenciais impactos de médio e curto prazo do programa, projeto ou ação
propostos, para os envolvidos (beneficiários e consórcio, se aplicável) e para o
público -alvo, incluindo a definição de indicadores de monitorização/impacto e
respetivas metas a alcançar;
Os resultados que pretendemos atingir são a dotação de boas práticas e a sensibilização
da comunidade para a minimização do uso de recursos naturais e a maximização da
reutilização dos produtos e materiais existentes, a par com a melhoria ambiental e
eficiência energética do território.
No que concerne ao Consórcio, pretende-se melhorar as sinergias ambientais e
financeiras entre as duas freguesias da cidade de AgualvaCacém.
Relativamente ao território, pretende-se obter uma melhoria nos espaços e nos
equipamentos do espaço público que servem de base a uma política ambiental mais
sustentável, melhorando a qualidade de vida das populações.
Relativo à população participante/abrangida, a criação de sentimento de pertenca, e de
responsabilização pelas questões ambientais e pela ecologia social.
Nome Indicador

Descrição

Unidade de Medição (como

Resultado

se mede)

esperado

Poupança financeira e redução do

Implementação do

Valor poupança estimado das

50%

consumo de água potável

projeto/obra

despesas de água

Nº de participantes na criação do

Participantes do 1º e 2ºciclo;

Nº de participantes minímo:

Min.

saco

3º ciclo; ensino secundário

1º e 2º ciclo: 2 escolas da

50

freguesia (turmas)
3º ciclo: min 10
Ensino secundário: min 10
Associações: min 10
Nº de voluntários nas ações de Limpeza de espaços

Nº mínimo de participantes

15

Nº mínimo de participantes

40

limpeza da cidade
Nº de voluntários nas ações de Limpeza da ribeira
limpeza da ribeira
Nº de Limpezas da Cidade

Espaços Públicos

Nº de iniciativas

6

Nº de Limpeza da Ribeira

Ribeira das Jardas

Nº de iniciativas

2

Nº de Ações de Sensibilização

Ações com a comunidade

Nº de iniciativas,

1

conferências e palestras
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Cartazes
Folheto/Guia

Ações de sensibilização
Boas

Práticas Elaboração Guia de Boas

N.º de cartazes

6

Nº folhetos/guias

1

3

Ambientais

Práticas

Notícias

Publicitação de artigos na

N.º de notícias na imprensa

imprensa local

local

Técnicos especializados

Nº de sessões

Formação Ambiental

1

online/presencial
Criação de Parcerias

Empresas, Associações,

Nº de parcerias

4

Outros

vi)Sustentabilidade: demonstração da continuidade do programa, projeto ou ação a
ser desenvolvido;
O projeto de execução “Rega do Parque Linear com Água da Ribeira das Jardas e, Agualva
Cacém” irá trazer benefícios contínuos pela execução de projetos físicos e permanentes,
possibilitando o aproveitamento, sempre que possível, da água da ribeira para a rega do
parque urbano. A limpeza da Ribeira das Jardas, mesmo antes da presente candidatura, foi
testada com a elaboração de uma sessão já com intenção de continuidade, tendo-se
verificado os benefícios ambientais e territoriais, pela grande participação de voluntários,
sendo benéfico a sua execução, pelo menos duas vezes por ano, por forma a manter a
ribeira e os espaços envolventes limpos.
A iniciativa referente à criação de um saco da “Cidade de AgualvaCacém Sustentável”
permitirá não só criar laços de participação entre as juntas de freguesia como também
sensibilizar a restante população, aumentando a consciência ambiental.
O levantamento e execução das necessidades da cidade a nível arbóreo e vegetativo,
permitirá o acompanhamento das necessidades territoriais e a melhoria ambiental futura.
Todos as vertentes descritas irão ser a alavanca necessária para o desenvolvimento das
estratégias e proporcionar boas práticas ambientais, desenvolvendo um Plano de
Sustentabilidade da Cidade de AgualvaCacém, contendo as diretrizes e informações
necessárias à mudança consciente da pegada ecológica ambiental.
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viii) Disseminação: comunicação e disseminação de resultados.
O desenvolvimento e execução das diversas áreas de intervenção serão partilhadas e
divulgadas nas redes sociais das juntas de freguesia, afixação de informações nos locais
habituais, criação de folhetos e cartazes informativos, físicos e digitais, através da imprensa
local e nacional. Igualmente, a criação/mobilização de parcerias será um fator importante na
divulgação, quer do projeto, quer dos resultados obtidos.
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Cronograma: AgualvaCacém +Sustentável
Nº de
Atividade
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Título de Atividade
Elaboração da Candidatura
Criação de condições para a realização das 5 vertentes da candidatura
Apresentação do projeto à comunidade
Procedimento para adjudicação das obras e execução dos trabalhos
Definição dos moldes para o concurso; Contactos com escolas e preparação dos trabalhos
Realização do concurso; Exposição dos trabalhos do concursos; Votação
Limpezas na cidade (1vez por mês)
Contactos com o meio escolar e entidades da freguesia para limpeza da ribeira
Limpeza da Ribeira das Jardas
Preparação da Conferência/Palestra
Realização da Conferência/Palestra
Elaboração de cartazes (mensais)
Criação do um folheto/guia; Distribuição
Formação Ambiental
Diretrizes para o Plano de Sustentabilidade da Cidade

Apresentação dos resultados finais e balanço do projeto
Preparação do Relatório Final

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Meses 2021
JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Orçamento: AgualvaCacém +Sustentável
Tipo de despesa

Descrição (e justificação) da despesa

Despesa de Capital

Execução da Rega do Parque Linear com Água da
Ribeira das Jardas

Despesa de Pessoal

(Técnicos para formação ambiental)
Divulgação ( cartazes)

Despesa Corrente

Divulgação (Newsletter)
Divulgação (Lonas)

Quantidades

Despesa
elegível
(S/N)

Despesa
(S/IVA)

% IVA

Despesa
(C/IVA)

Projeto

€ 62.612

€ 62.612

23%

€ 77.012,76

1ou2

€ 1.000

€ 1.000

23%

€ 1.230,00

600

€ 148

40000

€ 1.600

€ 1.988

23%

€ 2.445,24

6

€ 240

5000

€ 3.500

€ 3.500

23%

€ 4.305,00

Despesa Corrente

Aquisição de Sacos referente ao Concurso (modelo
mochila e saco de alça)

Despesa Corrente

Despesas decorrentes das atividade de Limpeza

Diversas

€ 1.200

€ 1.200

23%

€ 1.476,00

Despesa Corrente

Seguros de acidentes de trabalho para o
desenvolvimento das atividades

Diversas

€ 315

€ 315

23%

€ 387,45

€ 70.615

€ 70.615

23%

€ 86.856,45

Total Custo do Projeto

AgualvaCacém +Sustentável
Outra informação relevante para a descrição, justificação e alcance ambiental da
candidatura proposta.
O desenvolvimento deste projeto irá ser dispendioso tendo em conta a execução do
projeto da “Rega do Parque Linear com Água da Ribeira das Jardas e, Agualva Cacém”
mas, a médio e longo prazo será vantajoso económicamente e, principalmente
ambientalmente, pela poupança de água potável que atualmente é utilizada para a rega
do parque. Ainda, em conjunto com as restantes vertentes, irá sensibilizar sobre as
questões ambientais, como a pegada ecológica e como poderemos fazer pequenas
mudanças no dia-a-dia da comunidade através da capacitação e sensibilização da
comunidade para as questões ambientais.
O projeto incide nas dimensões económica, social e ambiental e, para o desenvolvimento
da candidatura (através das atividades e iniciativas) pretendemos desenvolver:
 Criação de um concurso de ideias para o desenvolvimento de desenhos de
sensibilização sobre as questões ambientais, com apresentação e votação através da
realização da exposição dos trabalhos, fisicamente e digitalmente e posterior
estampagem em sacos ambientalmente sustentáveis para oferta à população;
 Execução

de

pequenas

conferências

e

palestras

em

temáticas

concretas,

nomeadamente sustentabilidade económica e ambiental e posterior compilação da
informação em tópicos principais para divulgação da informação pertinente e de modo
inclusivo pela criação de documentos em braile e informações em linguagem gestual;
 Elaboração de parcerias com entidades locais que possam colaborar para a formação
ambiental;
 Execução da Limpeza da Ribeira das Jardas e de outros espaços da cidade,
consciencializando através do partilhado de “meter a mão na massa”, com a mais valia
da limpeza ambiental efetiva do território;
 Acompanhamento e divulgação do projeto de Rega da Ribeira das Jardas, projeto para a
criação de açudes e um furo cartesiano, para o uso da água da ribeira sempre que
possível, passando para recolha da água através do furo e em última instância o uso de
água potável,

explicitando as poupanças associadas e consciencializando para a

mudança;
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 Elaboração de folhetos, cartazes e guias de boas práticas;
 Criação de diretrizes para o desenvolvimento de um Plano de Sustentabilidade para a
Cidade de AgualvaCacém;
No que concerne à Periodicidade de realização das ações podemos indicar:
 Concurso de ideias, 1 vez ao longo do projeto, nos três ciclos escolares e associações
inclusivas;
 Projeto de Rega, de execução única (obra) e de utilização contínua;
 Estudo e plantação de árvores e espécies arbóreas, ao longo do projeto;
 Limpeza da Cidade, 1 vez por mês em locais da cidade alternados e a limpeza da ribeira
das Jardas pelo menos 2 vezes ao ano.
No que concerne ao projeto Rega do Parque Linear com Água da Ribeira das Jardas,
enviamos em anexo duas peças desenhadas por forma a explicitar o que se pretende
executar nesta vertente.
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PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H/V 1500/150
124

124

122

122

120

120

Ponte

margem esq.

fundo da ribeira

118

(marguem esquerda)

118

Ponte I
Ponte II

116

116

Ponte III
114

114

NPA - 113.84

margem esq.

NME - 112.84
Soleira - 112.62
fund. - 112.42

112

NPA - 112.03

112

fundo da ribeira

NME - 111.03
Soleira - 110.83
fund. - 110.63

0+260

0+280

0+300

0+320

0+340

0+360

Declive
(m/m)

0+380

0+400

0+420

0+440

0+460

0+480

0+500

0+520

0+540

0+560

0+580

0+600

0+620

0+640

0+660

0+680

i=0,012 m/m

0+700

0+720

0+740

0+760

0+780

0+800

0+820

0+840

0+860

0+880

0+900

1+000

1+133

1+266

i=0,07m/m

lago - 176,6 m

1+399

i=0,0075m/m

Tubo PEAD DN 200 MRS 100, PN 10 em 257 m
lago - 214.5m

Vol. - 839 m3

107.63

108.63

109.63

110.63

110.77

110.89

110.86

110.50

110.56

111.03

111.30

111.67

111.75

111.80

112.36

112.36

112.42

112.82

113.03

113.32

113.19

113.33

113.34

113.50

113.65

113.86

114.19

114.59

115.07

115.62

116.36

Cota fundo
da ribeira

114.86

106

114.97

106

115.13

108

116.11

108

116.62

110

116.98

110

lago - 107 m

Vol. - 1443 m3

lago - 107 m

Vol. - 529 m3

Vol. - 529 m3

lago - 107 m

Vol. - 537 m3
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0
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9
N0
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0
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0+
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P=

5

N0

8
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0
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0+
0+
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0
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7
N0

P
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0+72
0

0+74

0

0+
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0+

78

0

0+
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0

0+
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0

6
N0

0+
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0

0
86

0+

te
on

III

0+

P
3

8
+8
00

88

1
N0
0

N0

2
N0
3
N0

4
N0

1.62
64 158
0+
.= 487. 27
Km 01 37.8
-1
M= -991
P=

1.62
64 231
0+
.= 499. 98
Km -101 37.8
M= -991
P=

1.62
64 476
0+
.= 467. 08
Km 01 66.9
-1
M= -992
P=

1.62
64 999
0+
.= 478. 79
Km -101 69.9
M= -992
P=

1.62
64 38
1.
0+
.=
43
9
Km -101 83.2
M= -993
P=

1.62
64 429
0+
.= 438. 04
Km -101 93.0
M= -993
P=

1.62
64 30
0+
9.
.=
9
34
Km -101 87.6
M= -994
P=

1.62
64 98
2.
0+
.=
0
36
Km -101 97.9
M= -994
P=

Projectou:

Desenho / Ficheiro: Data:

Escala:

Desenhou:
Ficheiro:

JUN 2015

Folha:

H1:1500
V1:150
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02

B

A

B

A

PLANTA

CORTE A - A

VISTA FRONTAL

CORTE B - B

L

A

B

H

12.5

1.0

0.8

1.2

11.5

1.0

0.8

1.2

11.0

0.8

0.6

0.8

11.0

0.8

0.6

0.8

11.0

0.8

0.6

0.8

Projecto

Verificou:
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Junho 2015

Reviu:

Escala:

1:10
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Ficheiro:
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