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PREÂMBULO 

O presente documento pretende refletir aqueles que serão os principais 

eixos de atuação da Junta de Freguesia de Rio de Mouro no ano de 2023.  

 

No ano de 2023 manteremos todos os nossos projetos ativos no que à 

ação social diz respeito.  

Aguardamos a transformação anunciada no POAPMC passando os 

alimentos dados a ser substituídos por um cartão que permitirá a cada 

beneficiário fazer as suas próprias compras para transformar aquele que 

é agora um pólo alimentar no pólo da ação social com instalações 

próprias.   

Manteremos o nosso programa de kits mensais onde apoiamos cerca de 

100 agregados familiares.  

 

Vimos a 8ª geração do Programa Escolhas ser prolongada até Junho de 

2023 para evitar paragens entre uma geração e outra. Todo o consórcio 

que compõe o Orienta-te foi unânime em manter-se até essa data 

reconhecendo assim a importância que este espaço tem na nossa 

Freguesia.  

 

Também na CPCJ vimos o nosso trabalho reconhecido.  Membros da 

comissão alargada há vários anos fomos agora convidados a integrar a 

comissão restrita.  

 

Também o GIP continuará a funcionar assim como o Gabinete de 

Psicologia e continuaremos junto da nossa população, dos mais 

pequenos aos maiores, com a nossa Ludoteca e a nossa Universidade 

Sénior.  

 

Também nas nossas escolas o ano de 2023 continuará a ser um ano de 

consolidação.  Presentes nos vários conselhos gerais e conselhos eco-

escolas, continuamos a ser parceiros da comunidade educativa na 

realização dos seus planos anuais de atividades e no envolvimento da 

comunidade escolar com a Freguesia.  

 

2023 será um ano importante no âmbito da saúde para a Freguesia. 

Poderemos acompanhar a requalificação do centro de saúde Dr. 

Joaquim Paulino e acompanhar a construção do novo centro de saúde 

de Rio de Mouro que tem finalmente local escolhido.  
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Continuaremos a realizar as feiras da saúde procurando descentralizá-las 

para podermos estar mais próximos da população.  

 

Em 2023 celebraremos os 30 anos de elevação de Rio de Mouro a 

Vila.  Um marco importante para a Freguesia onde tentaremos envolver 

ainda mais as nossas associações na feira das Instituições associada às 

festas da Vila onde procuraremos uma participação mais Ativa das 

mesmas.  

 

Continuaremos a Feira do Livro e pretendemos voltar ao formato 

trimestral de concertos e/ou peças de teatro.  

 

Queremos ouvir mais os nossos jovens. Com o projeto para a Casa da 

Juventude da Serra das Minas a começar a ganhar forma queremos ir 

junto dos jovens de todas as nossas localidades e dar-lhes voz ativa sobre 

o presente e o futuro de Rio de Mouro.  

 

Continuaremos a aposta no desporto, procurando desenvolver novas 

atividades sempre de forma gratuita e acessível para todos.  

 

É com entusiasmo que veremos a Associação Escola BTT Rio instalar-se 

finalmente em sede própria. No ano em que comemoram 10 anos é 

finalmente a altura daquela que é a associação mais representativa do 

setor no Município ter o espaço que tanto necessita.  

 

Continuaremos a estabelecer parcerias com os SMAS nos vários projetos 

existentes sendo para nós um orgulho termos feito parte da maioria deles 

ainda em fase piloto. 

Assim, continuaremos a acompanhar os programas de reciclagem de 

têxteis e máscaras, dos bioresíduos e da recolha de monos.  

 

Também o projeto smile continuará a merecer a nossa atenção e 

envolvimento. Com um funcionário a dirigir-se uma vez por semana ao 

Bairro da Tabaqueira para esclarecer e apoiar os residentes na 

candidatura a apoios de eficiência energética continuaremos, em 

conjunto com a Câmara Municipal de Sintra, a participar em todas as 

atividades do projeto.  

 

Em 2023 continuaremos a acompanhar o desenvolvimento da Área de 

requalificação urbana de Rio de Mouro Velho, Paiões e Covas. Com uma 

das centralidades já concluída e com o concurso para a centralidade 

de Covas já lançado e o de Rio de Mouro Velho a lançar no início do 

ano, acompanharmos as obras das 2 centralidades.  
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Continuaremos o esforço pela requalificação dos nossos parques infantis. 

Depois 3 novos parques infantis e 3 requalificações em 2022 

continuaremos a aposta na valorização destes equipamentos.  

 

Continuaremos igualmente a acompanhar as obras de requalificação 

do Casal dos Porqueiros assim como o término da requalificação da 

Praceta das Avencas, continuando em parceria com a Câmara 

Municipal de Sintra, a requalificar o espaço público da Freguesia 

melhorando a qualidade de vida de todos aqueles que aqui vivem.  

 

Uma palavra para as nossas associações com quem, como em todos os 

anos, em 2023 continuaremos a trabalhar em estreita parceria.  

 

A terminar uma palavra para todos os funcionários da Junta de Freguesia 

sem os quais não conseguiríamos realizar nada daquilo a que nos 

propomos. Continuaremos juntos em 2023! 
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AÇÃO SOCIAL 

 
▪ Apoiar e desenvolver o projeto Orienta-te enquanto resposta social e 

cultural na localidade da Rinchoa começando a preparar a sua 

integração na estrutura da Junta de Freguesia sem estar dependente 

do Programa Escolhas. 

▪ Apoiar iniciativas de Instituições com intervenção na freguesia de 

proteção à pessoa com deficiência. 

▪ Apoio logístico e financeiro às instituições de Solidariedade Social da 

nossa freguesia. 

▪ Criação de sinergias entre instituições de Solidariedade Social e a 

Junta de Freguesia de Rio de Mouro nos domínios do apoio social aos 

mais diversos níveis. 

▪ Referenciar, apoiar e encaminhar cidadãos em carência alimentar. 

▪ Manutenção do projeto de kits de emergência alimentar. 

▪ Manutenção do projeto de kits mensais para quem está a aguardar 

integração nos restantes programas de apoio alimentar. 

▪ Apoio à CPCJ nas suas mais diversas iniciativas nomeadamente 

através da presença de um técnico na comissão alargada. 

▪ Colaboração com Instituto de Segurança Social na avaliação de 

situações problemáticas. 

▪ Oferta de cabaz alimentício de Natal a cidadãos com comprovada 

carência económica. 

▪ Apoio medicamentoso a cidadãos com comprovada carência 

financeira. 

▪ Apoio pontual a famílias em grave situação socioeconómica no 

pagamento de pequenas despesas de água, luz ou gás. 
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▪ Identificação de famílias e cidadãos passíveis de integração no 

Fundo Social de Emergência do município de Sintra. 

▪ Colaboração com autoridades judiciais no sentido de se 

identificarem e resolverem situações agudas de emergência social. 

▪ Coordenar e dinamizar a Comissão Social de Freguesia e a Comissão 

de Acompanhamento às Famílias. 

▪ Realização de campanhas de recolhas de alimentos para entrega a 

Associações e cidadãos carenciados.  

▪ Apoio jurídico em articulação com a Ordem dos Advogados – 

Delegação de Sintra. 

▪ Apoio à legalização e integração de Imigrantes nomeadamente 

através da colaboração com a ACAS. 

▪ Manutenção do Gabinete de Psicologia. 

▪ Continuação do programa do GIP em articulação com o IEFP. 

▪ Acompanhamento e monitorização dos projetos vencedores do 

programa “Bairros Saudáveis”. 

▪ Acompanhamento e monitorização do projeto CLDS na Serra das 

Minas. 

▪ Gestão e acompanhamento do POAPMC – Programa operacional 

de apoio às pessoas mais carenciadas. 

▪ Ações de sensibilização e realização de debates de alerta para 

questões relacionadas com a igualdade. 

▪ Ações de formação relativa a gestão financeira familiar em 

articulação com a Câmara Municipal de Sintra. 

▪ Colaboração no projeto Sintra Inclui. 

▪ Manutenção do projeto Bebé Cuida. 

▪ Dinamização do polo de distribuição alimentar da Freguesia de Rio 

de Mouro criado em 2020. 

▪ Instalar o Gabinete de Ação Social em instalações próprias. 
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SAÚDE 

 
▪ Apoiar as unidades de saúde familiar em questões logísticas. 

▪ Acompanhar de perto os esforços de municipalização em matérias 

relacionadas com a Saúde. 

▪ Acompanhar e monitorizar os indicadores de Saúde na freguesia. 

▪ Apoiar o ACES Sintra em todas as matérias solicitadas. 

▪ Diligenciar um apoio efetivo em questões relacionadas com 

psicologia a toda a população. 

▪ Promover sessões de esclarecimento e sensibilização junto de Escolas 

e Associações de Idosos. 

▪ Utilizar a Universidade Sénior de Rio de Mouro enquanto veículo de 

transmissão de boas práticas relacionadas com a Saúde. 

▪ Apoiar a Câmara Municipal de Sintra em todas as matérias relevantes 

no domínio da Saúde. 

▪ Divulgar e apoiar todas as iniciativas da AlbaSaúde, da AlphaMouro 

e da USF de Rio de Mouro como sejam palestras e congressos. 

▪ Acompanhar a criação do polo hospitalar de Sintra. 

▪ Realização de ações temáticas no domínio da Saúde. 

▪ Promover a “Caminhada para a Saúde”. 

▪ Promover feiras dedicadas à Saúde com a colaboração do comércio 

especializado existente em Rio de Mouro e realização de promoção 

de produtos e realização de rastreios.  

▪ Fazer rastreios junto da população. 

▪ Ações de sensibilização relativas ao cancro.  

▪ Apoio no transporte aos serviços médicos e de enfermagem das USF’s 

de Rio de Mouro que pretendam realizar visitas domiciliárias. 
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▪ Ações de sensibilização e formação sobre saúde aos funcionários da 

Junta de Freguesia. 

▪ Acompanhamento do projeto de construção do novo Centro de 

Saúde de Rio de Mouro. 

▪ Acompanhamento das obras de requalificação do Centro de Saúde 

Dr. Joaquim Paulino. 
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ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 
No quadro das limitações de uma autarquia de freguesia, propomo-

nos, em parceria com outros agentes públicos e privados, tomar as 

seguintes medidas: 

▪ Realização de Feiras de Artesanato e outras, destinadas à promoção 

da economia local. 

▪ Dinamizar os mercados ao cuidado da freguesia de Rio de Mouro 

com atividades de índole cultural e/ou outras com o intuito de 

melhorar a atratividade destes espaços. 

▪ Promover o comércio local em todas as plataformas 

comunicacionais da Junta de Freguesia de Rio de Mouro. 

▪ Alargar a rede de acordos com o comércio local. 

▪ Criação de concursos de montra enquanto veículos de promoção do 

comércio local e potencial atribuição de prémios financeiros de 

apoio. 
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COLETIVIDADES 

 
▪ Apoio na atribuição de subsídios na área do Desporto, Cultura e 

Recreio, perante as candidaturas apresentadas. 

▪ Apoio técnico e material ao desenvolvimento de atividades 

desportivas, sociais, recreativas e culturais. 

▪ Promover um encontro interassociações para partilha e troca de 

experiências e recursos. 

▪ Verificação da conformidade das instalações das coletividades em 

relação a normas de proteção civil. 

▪ Formação de dirigentes associativos no âmbito da política dos 3 C’s. 

▪ Divulgação da atuação de cada uma das Associações e seus 

eventos. 

▪ Divulgação do site de cada uma das associações no site da Junta de 

Freguesia de Rio de Mouro. 
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CULTURA 

▪ Abrir ao público a Biblioteca de Rio de Mouro, em articulação com a 

Câmara Municipal de Sintra, tornando acessível aos Rio Mourenses o 

vasto espólio bibliográfico da Junta de Freguesia, assim como o seu 

arquivo histórico. 

▪ Apoiar as associações de cultura, assim como os agentes locais de 

produção cultural, e protocolar com estes, através de contratos-

programa, a dinamização de atividades culturais ao longo de todo o 

ano. 

▪ Incentivar a organização de tertúlias, cafés-concerto e outros 

encontros de natureza cultural. 

▪ Organizar a 24ª e a 25ª edição da Feira do Livro passando a mesma 

a ter caráter semestral. 

▪ Organizar concertos de pequena dimensão em diferentes pontos da 

freguesia. 

▪ Assinalar as seguintes efemérides: 

▪ 8 de março – Dia Internacional da Mulher. 

▪ 21 de março – Dia da Poesia, da Árvore, da Floresta e da 

Eliminação da Discriminação Racial. 

▪ 27 de março – Dia do Teatro. 

▪ 23 de abril – Dia Mundial do Livro. 

▪ 25 de abril – Dia da Liberdade. 

▪ 29 de abril – Dia Mundial da Dança. 

▪ 1 de maio – Dia Internacional do Trabalhador. 

▪ 18 de maio – Dia Internacional dos Museus. 

▪ 1 de junho – Dia Mundial da Criança. 

▪ 19 de agosto – Dia Mundial da Fotografia. 

▪ 1 de outubro – Dia Mundial da Música. 
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▪ 5 de outubro – Dia da Implantação da República. 

▪ 27 de novembro – Fado Património da Humanidade. 

▪ 1 de dezembro – Dia da Restauração da Independência. 

▪ Reabilitar a casa Francisco dos Santos. 

▪ Construir placa evocativa à Capela de Nossa Senhora de Fátima da 

Rinchoa que outrora existiu na Rua da Capela. 

▪ Evocar figuras da freguesia de Rio de Mouro, nomeadamente: 

▪ Adães Bermudes. 

▪ Cupertino Ribeiro. 

▪ Francisco dos Santos. 

▪ Leal da Câmara. 

▪ Padre Alberto Neto. 

▪ Pugnar pela instalação de um grupo de Teatro na freguesia. 

▪ Apoiar os grupos de teatro formados nas Escolas Secundárias da 

Freguesia. 

▪ Acompanhar a construção do Auditório de Rio de Mouro. 

▪ Acompanhar a requalificação do edifício do Forno da Cal com vista 

à dinamização cultural da freguesia e sua dinamização após 

inauguração. 

▪ Organizar jogos tradicionais e de salão, em parceria com as 

coletividades. 

▪ Organizar as Festas da Vila de Rio de Mouro.  

▪ Assinalar as seguintes efemérides, procurando o envolvimento das 

escolas, do comércio e dos agentes sociais relevantes: 

▪ Entrudo – desfile de Carnaval. 

▪ Santos Populares. 

▪ Natal. 

▪ Envolver Escolas e Associações no 30º Aniversário da Elevação de Rio 

de Mouro à categoria de Vila. 
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▪ Atualizar a monografia de Rio de Mouro. 

▪ Realização da Feira das Instituições associada às Festas da Vila. 

▪ Prosseguir com a realização das Conferências do Casino enquanto 

plataforma de debate e reflexão heterogénea e diversificada. 

▪ Incrementar a aposta na Feira das Mercês enquanto veículo 

fundamental da preservação de Identidade Coletiva. 

▪ Organização do V Festival de Dança de Rio de Mouro. 

▪ Alargar o roteiro de Arte Urbana da Freguesia. 

▪ Construção de sede para o Grupo de Escoteiros 178 das Mercês em 

instalação já existente no Parque Urbano da Serra das Minas. 

▪ Acompanhamento e colaboração na instalação no Grupo de 

Escoteiros 277 de Varge Mondar nas instalações já cedidas pelo 

Grupo Recreativo Operário de Varge Mondar. 

▪ Criar o mapa da arte urbana da Vila de Rio de Mouro. 
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DESPORTO 

 
▪ Organizar a prova de atletismo anual, no âmbito do “Sintra a Correr”, 

constituindo a edição de 2023 a 8.ª edição do Prémio de Atletismo 

Carlos Correia, homenageando este antigo atleta e autarca da nossa 

freguesia. 

▪ Organizar a prova de BTT anual, no âmbito do “Troféu Sintra BTT”, caso 

a prova do município se realize. 

▪ Apoiar e colaborar na organização das provas de BTT e de 

Cicloturismo promovidas pelas coletividades. 

▪ Promover passeios pedestres diurnos e noturnos regulares. 

▪ Organizar o encontro de escolas de ciclismo e de BTT. 

▪ Realizar sessões de movimento abertas à população e 

descentralizadas pelo território monitorizadas por técnicos de 

desporto ou professores de educação física, instituindo o programa 

“Rio de Mouro – Mexe Contigo” e o programa “Ritmos Urbanos”. 

▪ Dinamizar o Polidesportivo de Fitares, Polidesportivo da Serra das 

Minas, Parque Urbano da Rinchoa e Parque Urbano da Serra das 

Minas com atividades desportivas e de recreio durante os fins-de-

semana. 

▪ Colaborar na organização de torneios de Futsal no âmbito das 

pausas letivas. 

▪ Analisar a possibilidade de criar espaço dedicado ao padel. 

▪ Apoiar o desporto escolar. 

▪ Apoiar os clubes da freguesia nas seguintes atividades: 

▪ BTT Passeio Noturno – Tabaqueira. 

▪ BTT Miúdos e Graúdos – Tabaqueira. 

▪ Torneio de Futsal – Núcleo de Sintra. 
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▪ Encontro de Traquinas – GDRRM. 

▪ Dar continuidade ao projeto “Dar ao Pedal”. 

▪ Continuar a protocolizar com Clubes e Associações a criação de 

vagas desportivas com caracter social. 

▪ Dinamização desportiva da ciclovia de Rio de Mouro. 

▪ Criação de atividades desportivas na Estrada Elias Garcia em Rio de 

Mouro Velho. 

▪ Acompanhamento das obras de construção da bancada no Grupo 

Desportivo de Rio de Mouro, Rinchoa e Mercês. 

▪ Em colaboração com a Câmara Municipal de Sintra aplicar relvado 

sintético e vedação no campo de jogos da Rua do Canavial. 

▪ Atribuição de sede à Associação Escola BTT Rio. 
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HIGIENE PÚBLICA E AMBIENTE 

 
▪ Defender junto da Câmara Municipal de Sintra e dos SMAS a 

mobilização de meios para a lavagem dos contentores com maior 

regularidade. 

▪ Acompanhar o trabalho de limpeza urbana promovido pela Câmara 

Municipal, identificando problemas e carências. 

▪ Envolver as escolas e associações da freguesia em campanhas de 

prevenção e de sensibilização no âmbito da higiene pública. 

▪ Continuar a realizar campanhas próprias de sensibilização para 

temáticas como os dejetos caninos, abandono de monos e 

alimentação de pombos na via pública. 

▪ Realizar campanha de sensibilização para a separação de resíduos 

junto do comércio local. 

▪ Apoiar os projetos Eco Escolas dispersos um pouco por todo o território 

educativo da freguesia. 

▪ Associar a Junta de Freguesia aos Global Action Days. 

▪ Continuar a acompanhar, apoiar e pertencer aos Conselhos Eco-

Escolas das Escolas da Freguesia. 

▪ Acabar progressivamente com plásticos em todas as ações 

realizadas pela Junta de Freguesia. 

▪ Desenvolvimento e incremento do Programa de Recolha de Monos. 

▪ Acompanhamento do projeto de bioresiduos dos SMAS. 

▪ Continuar a colaborar no projeto de reciclagem de máscaras e 

têxteis em parceria com os SMAS. 

▪ Continuar a acompanhar e a pugnar pela substituição da 

contentorização existente por moloks. 

▪ Recandidatura da Freguesia de Rio de Mouro a Eco-Freguesia. 
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▪ Acompanhamento e colaboração no desenvolvimento do Projeto 

Smile no Bairro da Tabaqueira. 
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LUDOTECA 

Para 2023 a Ludoteca “Crescer a Brincar” propõe realizar as seguintes 

atividades: 

▪ Facultar às crianças da comunidade o acesso tendencialmente 

gratuito a atividades que desenvolvam o interesse pela arte e 

cultura de forma lúdica através dos nossos clubes: 

▪ teatro 

▪ poesia 

▪ dança 

▪ artes plásticas 

▪ escrita criativa 

▪ pintura 

▪ mini saloios 

▪ marchas infantis 

▪ Proporcionar às crianças momentos de bem-estar através de jogos 

e brincadeiras, seja ela livre ou em grupo. 

▪ Promover a participação dos pais e família nas atividades da 

Ludoteca e da freguesia. 

A Ludoteca aposta numa proximidade com as famílias como fator 

principal para o bem-estar das crianças e jovens, por essa razão 

desenvolvemos rubricas mensais dedicadas a pais e filhos: 

▪ pais à maneira – são abordados temas escolhidos do interesse e 

preocupação dos pais mediante a idade das crianças e são 

trocadas ideias e experiências assim como sugestões entre todas 

as famílias. Sempre que definido na sessão de grupo a Ludoteca 

planeia uma atividade para com as crianças abordar o tema 

debatido nessa semana como prevenção ou alerta.  
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▪ os pais são uma canseira – as crianças são convidadas a conversar 

umas com as outras sobre a dificuldade e desafio de ser filho nos 

dias de hoje.  

 

▪ Outras rubricas desenvolvidas na Ludoteca:  

 

▪ Histórias e Curiosidades da nossa Terra em pequeno – desafiamos 

as crianças e jovens a visitar locais da freguesia, a descobrir as 

personalidades e tradições da terra. Para isso são planeadas visitas 

a locais e entrevistas onde tudo é desenvolvido pelos mais novos.  

▪ Rio de Mouro e o ambiente – ensinar e incentivar as crianças jovens 

e suas famílias para a necessidade de implementar uma atitude 

mais sustentável nas nossas casas através do conhecimento dos 

vários programas na freguesia sobre esta temática. Promover 

conversas e ações de sensibilização sobre: 

• Projeto dos bioresíduos alimentares. 

• Projeto de recolha de monos abandonados e como 

combater este problema. 

• Projeto “Não alimente os pombos”. 

• Projeto “Não deixe no chão os dejetos do seu cão”. 

 

A Ludoteca assinala os eventos anuais de calendário e eventos 

temáticos onde envolve a freguesia: 

• 14 de fevereiro aniversário Ludoteca 

• Carnaval 

• Páscoa 

• 25 de abril 

• Abril Azul, mês da prevenção dos maus tratos em crianças e jovens  
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• 15 de maio dia Internacional da família. 

• 1 de junho dia da criança 

• Junho Marchas infantis 

• Junho Arraial Ludoteca 

• Junho Festa de final de ano com apresentações das atividades 

• Julho – colónia de férias Ludoteca 

• Agosto – Férias Ludoteca e reorganização do espaço e atividades 

• Setembro início ano letivo e apresentação dos projetos 2023 

• Outubro – Halloween 

• Novembro – Mês dos direitos das crianças 

• Dezembro – eventos de Natal para toda a freguesia 

• Dezembro – festa de Natal da Ludoteca 
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JUVENTUDE 

▪ Apoiar o associativismo juvenil formal e não formal. 

▪ Criar programas de ocupação para jovens, durante as pausas letivas, 

que constituam uma experiência profissional, destinada à aquisição 

de novas competências. 

▪ Apoiar o desenvolvimento de salas de estudo nomeadamente na 

futura biblioteca de Rio de Mouro. 

▪ Continuar o “Projeto J.A.” (Juventude Ativa), recuperado em 2015, 

abrangendo jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 

anos de idade e em parceria com o programa de Voluntariado 

Jovem da Câmara Municipal de Sintra. 

▪ Criação do Conselho da Juventude da Freguesia. 

▪ Iniciar o projeto para a criação da Casa da Juventude na Serra das 

Minas. 

▪ Continuar a colaborar com o Orienta-te e o CLDS da Serra das Minas 

enquanto veículos privilegiados de audição das reais necessidades e 

ambições dos Jovens. 

▪ Realização de torneios de gamming em articulação com o Centro 

Lúdico de Rio de Mouro e o Departamento de Juventude da Câmara 

Municipal de Sintra. 
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MERCADOS 

 
▪ Dinamizar o posto de venda do Bairro da Tabaqueira com feiras e 

mercados temáticos. 
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ESPAÇO PÚBLICO 

▪ Conservar passeios e calçadas. 

▪ Recuperar o mobiliário urbano da freguesia e alargar o já existente. 

▪ Continuar a recuperação dos pequenos equipamentos desportivos 

da freguesia. 

▪ Proceder à conservação e manutenção de lavadouros, chafarizes, 

fontes e fontanários. 

▪ Continuação do levantamento dos topónimos da Freguesia e seu 

significado. 

▪ Avançar com a requalificação da segunda fase da Matinha de 

Fitares. 

▪ Concluir a recuperação do Largo das Serradas nomeadamente com 

a reposição do chafariz e conservação do abrigo de passageiros. 

▪ Promover a eficaz manutenção dos espaços protocolados com a 

Câmara Municipal de Sintra. 

▪ Continuar o esforço de adaptação de espaços ajardinados com 

espécies cuja necessidade de água seja mais reduzida. 

▪ Identificação em parceria com os SMAS de práticas de utilização da 

água ambientalmente responsáveis e sustentáveis. 

▪ Plantação de árvores diversas. 

▪ Criação de campanhas de sensibilização para a conservação do 

espaço público. 

▪ Criação de redes de sinalização vertical com indicação de canteiros 

mantidos pela Junta de Freguesia. 

▪ Reformulação do coberto vegetal da Praceta das Avencas. 

▪ Manutenção do Parque Urbano de Rinchoa/Fitares. 

▪ Desenvolvimento de projetos ambientais no Parque Urbano da 

Rinchoa e no Parque Urbano da Serra das Minas. 
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▪ Lançamento de empreitadas de reformulação de espaços verdes e 

reconversão de redes de rega. 

▪ Continuar a colaborar em Ações de Sensibilização e “limpeza” contra 

infestantes e espécies invasoras, nomeadamente através do apoio às 

iniciativas e projetos eco-escolas, do projeto Smile e da parceria com 

a Câmara Municipal de Sintra. 

▪ Ações de sensibilização ambiental em articulação com a 

comunidade escolar. 

▪ Em conjunto com o Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas, iniciar o processo de classificação de árvores de interesse 

público na Freguesia. 

▪ Acompanhar os trabalhos de manutenção do Parque Urbano da 

Serra das Minas. 

▪ Acompanhamento das obras de ligação entre o Parque Urbano da 

Rinchoa e a baixa do Cacém na ligação através da Ribeira das 

Jardas. 

▪ Criação de percurso bio saudável na Estrada Elias Garcia. 

▪ Construção de parque bio saudável na Praceta da India. 

▪ Requalificar o parque bio saudável da Tabaqueira. 

▪ Requalificar o Jardim da Fonte do Rouxinol nomeadamente no que 

diz respeito a mobiliário urbano e iluminação decorativa noturna 

junto à sobreira da Rinchoa. 

▪ Consolidação do Parque de Merendas no recinto da Feira das 

Mercês. 

▪ Construção de totem identitário na rua da Fonte Velha na Rinchoa. 

▪ Requalificar a rotunda de Meleças. 

▪ Criação de pequeno parque de merendas no Parque Jorge Simões 

em Rio de Mouro Velho. 
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▪ Acompanhar junto da Câmara Municipal de Sintra a adaptação do 

acesso poente do Parque Linear da Serra das Minas com construção 

de acesso facilitado à via ciclável e pedonal de Rio de Mouro. 

▪ Continuar a dinamização de visitas de esclarecimento ambiental e 

valorização identitária aos dois parques urbanos existentes na 

Freguesia. 
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PARQUES INFANTIS / CAMPOS DE JOGOS 

▪ Verificação semanal das condições físicas e ambientais dos parques 

infantis afetos à gestão da Junta de Freguesia. 

▪ Criação de contratos de manutenção dos parques. 

▪ Colaborar com a Câmara Municipal de Sintra na monotorização dos 

Parques Infantis. 

▪ Construção de parque infantil nos Francos. 

▪ Dar continuidade à renomeação dos parques infantis, 

homenageando figuras gradas da nossa terra. 

▪ Alterar e corrigir todas as placas informativas de todos os parques 

infantis/ campos de jogos/ polidesportivos. 

▪ Requalificação de todos os Parques infantis com essa necessidade 

sendo dada prioridade aos seguintes espaços: Parque Infantil do 

Largo do Sabugueiro; Parque Infantil Ary dos Santos; Parque Infantil da 

Quinta da Azenha; Parque Infantil Maria Alice Monteiro. 
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REQUALIFICAÇÃO URBANA 

 

▪ Em colaboração com a Câmara Municipal e Associações de 

Proprietários, promover todas as ações necessárias à legalização de 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal, como Cabra Figa, Varge Mondar, 

Quinta de Santo António, Bairro do Campo da Bola, Albarraque, 

Asfamil, Serra das Ligeiras, Casal da Felosa, Quinta Grande, entre 

outros. 

▪ Acompanhar as obras que decorrem no âmbito da Área de 

Reabilitação Urbana de Rio de Mouro Velho, Paiões e Covas. 

▪ Acompanhar a situação do Jardim Rui Pereira e do alvará 75/1992. 

▪ Acompanhar o desenvolvimento do projeto estratégico da área de 

requalificação urbana do Bairro da Tabaqueira. 

▪ Acompanhar a criação do projeto de alargamento da via ciclável e 

pedonal a Paiões, Francos, Varge Mondar e Bairro da Tabaqueira. 

▪ Acompanhar a criação do projeto para a ligação de Albarraque a 

Varge Mondar pela Rua do Ferrador. 

▪ Acompanhar a Unidade de Execução da Quinta da Marquesa. 

▪ Acompanhar a Unidade de Execução de Albarraque Sul. 
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SANEAMENTO BÁSICO 

▪ Desenvolver campanhas de sensibilização para a racionalização do 

consumo de água, designadamente através da Comemoração do 

Dia Mundial da Água (22 de março). 

▪ Acompanhar o projeto para as obras de melhoria de redes de água 

e pluviais na 4ª fase da Urbanil. 

▪ Apoiar os SMAS de Sintra em tudo aquilo que diga respeito a ações 

de sensibilização. 
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PESSOAL 

▪ Promoção ações de formação para todos os funcionários. 

▪ Proporcionar exames médicos a todos os funcionários. 

▪ Avaliação SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho 

da Administração Pública). 

▪ Promover reuniões mensais entre funcionários. 

▪ Promover reuniões temáticas e por orgânica a todos os funcionários. 

▪ Negociar e articular com os sindicatos questões de ordem laboral. 
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PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA 

▪ Identificação de situações potenciais de risco em articulação com os 

Bombeiros cuja área de influência abranja o território da freguesia. 

▪ Acompanhamento da ação preventiva com as autoridades de 

proteção civil. 

▪ Realização de reuniões de trabalho periódicas com autoridades 

policiais e de proteção civil para identificação de ações tendentes à 

diminuição do risco. 

▪ Acompanhamento do projeto das Patrulhas Cicláveis. 

▪ Criação de planos de emergência internos à Junta de Freguesia de 

Rio de Mouro. 

▪ Criação de planos de intervenção em caso de necessidade de 

recursos da Junta de Freguesia de Rio de Mouro. 

▪ Formação em técnicas básicas de intervenção em catástrofe a todos 

os funcionários da Junta de Freguesia de Rio de Mouro. 

▪ Acompanhar o Contrato Local de Segurança para a estação de Rio 

de Mouro.  

▪ Estudar a possibilidade de Criação de Unidade Local de Proteção 

Civil em Rio de Mouro. 
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PATRIMÓNIO 

▪ Tentar registar e escriturar o edifício da Universidade Sénior de Rio de 

Mouro. 

▪ Recuperar a Casa Francisco Santos. 

▪ Adquirir um autocarro para a Freguesia de Rio de Mouro. 

▪ Adquirir uma carrinha para recolha de monos. 

▪ Requalificar o exterior da sede de Junta de Freguesia em Rio de 

Mouro Velho. 

 

Instalações 
 

▪ Pequenas reparações e remodelação nas diversas instalações 

da Junta de Freguesia sempre que se justifique. 

 

Inventário 
 

▪ Manter atualizado o inventário da Freguesia. 

 

Aquisições 
 

▪ Equipamento informático necessário ao bom desempenho dos 

serviços.  

▪ Material administrativo. 

▪ Equipamento básico e maquinaria. 

▪ Apoio a todos os pelouros em domínios de operacionalidade 

relacionada com património. 
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CEMITÉRIO 

 

▪ Revisão e aprovação do regulamento e taxas de Cemitério. 

▪ Previsão de 100 levantamentos nas sepulturas temporárias e nichos 

aeróbios que excedem o período previsto por Lei. 

▪ Cremação de ossadas e mumificações abandonadas (Vala 

Comum). 

▪ Exumações nos nichos nos Blocos VII e VIII. 

▪ Despejo de ossários com rendas atrasadas mais de dois anos. 

▪ Notificação dos concessionários de campas, ossários e jazigos para a 

regularização de alvarás caducados. 

▪ Marcação dos números das sepulturas nos Talhões 1 e 2. 

▪ Terminar os levantamentos no talhão 17. 

▪ Efetuar levantamentos no Talhão 16 ou 18. 

▪ Pintura interior e exterior dos muros do Cemitério. 

▪ Repavimentação dos arruamentos do cemitério. 

▪ Reparação da cozinha do Cemitério. 

▪ Adesão ao sistema de referências de multibanco de forma a facilitar 

o pagamento das taxas de aluguer dos ossários. 
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TRÂNSITO E ACESSIBILIDADES 

▪ Prosseguir esforço de levantamento das necessidades relacionadas 

com a sinalização de trânsito. 

▪ Diligenciar no sentido de criar melhores condições para os utilizadores 

dos transportes públicos urbanos. 

▪ Marcação de lugares de estacionamento na via pública. 

▪ Reivindicar à Câmara Municipal de Sintra a colocação de mais 

abrigos para passageiros nas paragens dos transportes públicos. 

▪ Sensibilizar a Câmara Municipal de Sintra para o problema de 

estacionamento na Freguesia com vista à criação de novos parques 

de estacionamento. 

▪ Comemoração do Dia Mundial do Trânsito. 

▪ Melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida. 

▪ Acolher e apreciar as preocupações e reivindicações dos moradores 

e encaminhá-las para as entidades responsáveis. 

▪ Pugnar pela construção de parque de estacionamento na Estrada 

Marquês de Pombal junto à Escola EB2,3 Francisco dos Santos e no 

final da Rua da Pousada – Rinchoa no seguimento da construção do 

auditório de Rio de Mouro. 

▪ Colocação de corrimão e estrutura em ferro em diversos locais. 

▪ Pintura de passadeiras. 

▪ Conservação, na medida do possível e financeiramente sustentável, 

da sinalização vertical existente na freguesia. 

▪ Trabalhar num possível programa de transferência de competências 

entre a Câmara Municipal de Sintra e a Junta de Freguesia de Rio de 

Mouro para a manutenção de sinalização vertical e horizontal. 
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▪ Criação de projeto de reperfilamento e requalificação da Avenida 

do Parque de forma a requalificar a avenida e a criar mais lugares 

de estacionamento.  

▪ Acompanhamento do processo de entrada dos Transportes 

Metropolitanos de Lisboa na gestão da rede de transportes na Área 

Metropolitana de Lisboa. 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

▪ Continuar a sinalizar à Câmara Municipal de Sintra e E-redes as zonas 

mais carentes da Freguesia apelando ao reforço da iluminação 

pública. 

▪ Diligenciar, sempre que necessário, para que se proceda à 

substituição de lâmpadas fundidas. 

▪ Diligenciar junto da Câmara Municipal de Sintra e da E-redes a 

fiscalização mais frequente à Freguesia no sentido de garantir um 

serviço de excelência. 

▪ Pedir, sempre que possível, para que as instalações a efetuar sejam 

feitas por debaixo do solo de forma a causar menos impactos visuais. 

▪ Prosseguir com a pintura dos postos de transformação com 

consagração de arte urbana. 

▪ Iluminar o painel de azulejos de Graça Morais na Estrada Marquês de 

Pombal. 

▪ Continuar a realizar visitas mensais para verificação de conformidade 

de prestação do serviço de iluminação pública. 

▪ Iluminação brasão da Freguesia de Rio de Mouro na Avenida das 

Descobertas. 
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TRANSPORTES 

Autocarro 
 

▪ Ceder o autocarro às Escolas da Freguesia. 

▪ Ceder o autocarro às Coletividades, Associações e outras 

Instituições da Freguesia. 

▪ Disponibilizar o autocarro para as Colónias de Férias Sénior bem 

como passeios com os idosos a realizar pela Junta de Freguesia. 

▪ Disponibilizar o autocarro para iniciativas organizadas pela 

Câmara Municipal de Sintra. 

▪ Adquirir um novo autocarro. 

 

Outras Viaturas 
 

▪ Colaborar com o Instituto de Segurança Social e Câmara 

Municipal de Sintra, no transporte de Assistentes Sociais sempre 

que necessitem para efetuarem visitas domiciliárias na área 

desta Freguesia. 

▪ Colaborar com todas as entidades de saúde pública e Centros 

Comunitários de Rio de Mouro e Alto do Forte, nos diversos 

transportes.                                                             

▪ Colaborar com o Centro Comunitário e Paroquial de Rio de 

Mouro todas as 1ª Terças-feiras de cada mês no transporte de 

alimentos do Banco Alimentar e todas as Quintas-feiras no 

transporte de verdes.   

▪ Colaborar com a Igreja Batista da Rinchoa todas as 1ª e 3ª 

Terças-feiras de cada mês no transporte de alimentos do Banco 

Alimentar para a sua sede. 



Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Plano de Atividades 2023                
 
 

39  

 

▪ Colaborar com a Associação Promotora da Criança no 

transporte semanal de alimentos entre o polo do Banco 

Alimentar e a sede da Associação.             

▪ Colaborar com a Be More Solidário – Associação de Apoio aos 

Sem-Abrigo e a Famílias Carenciadas todas as 2ª e 4ª Quintas-

feiras de cada mês no transporte de alimentos do Banco 

Alimentar para a sua sede. 

▪ Ir ao Banco Alimentar todas as 1ª e 3ª Terças-feiras do mês 

levantar os alimentos destinados ao Pólo Alimentar da Freguesia 

de Rio de Mouro.     

▪ Colaborar com as empresas de manutenção de espaços 

verdes, Escolas EB2.3, Secundárias, CMS e Cemitério, no 

transporte de terras, detritos de poda de árvores e outros 

resíduos para a lixeira de Trajouce. 

▪ Gestão generalizada de frota. 

▪ Controlo e monitorização de gastos em combustível. 

▪ Criação de programa de limpeza e higienização de viaturas. 
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EDUCAÇÃO 

▪ Avaliar e apoiar projetos da área da Educação apresentados pelas 

instituições, que tenham intervenção na Freguesia de Rio de Mouro. 

▪ Continuar a efetuar as pequenas reparações solicitadas pelas Escolas 

no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências com a 

CMS. 

▪ Acompanhar a oferta do programa Qualifica da Câmara Municipal 

de Sintra. 

▪ Acompanhar a oferta da Escola de Segunda Oportunidade da 

Câmara Municipal de Sintra. 

▪ Continuar a articular com a Câmara Municipal de Sintra e a apoiar as 

escolas da Freguesia programas que estimulem a melhoria das 

competências sociais e emocionais no seguimento do estudo 

realizado pela OCDE. 

 

Ensino Pré-escolar 
 

▪ Apoiar os Jardins de Infância. 

▪ Disponibilizar as verbas para o expediente e limpeza a todos os 

Jardins de Infância, (lei 23/97) sedeados na Freguesia. 

 

Ensino Básico – Primeiro Ciclo 
 

▪ Disponibilizar as verbas para expediente e limpeza das Escolas 

EB1. 

▪ Colaborar com as Associações de Pais e apoiar as iniciativas de 

carácter cultural, recreativo e pedagógico. 

▪ Apoiar o desenvolvimento de projetos educativos. 
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▪ Colaborar com as escolas nas atividades à comunidade. 

 

Ensino Básico - 2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário 
 

▪ Colaborar com as Associações de Pais e apoiar as iniciativas de 

carácter cultural, recreativo e pedagógico. 

▪ Incrementar e articular projetos entre as escolas e a Junta de 

Freguesia. 

▪ Apoiar as escolas do Ensino Secundário no desenvolvimento de 

projetos e intercâmbio com outras escolas quer Portuguesas 

e/ou estrangeiras. 

▪ Apoiar visitas de estudo de alunos das Escolas Secundárias, 

nomeadamente ao estrangeiro. 

▪ Apoiar iniciativas Culturais e Desportivas nas Escolas EB2/3 e 

Secundárias. 

 

Adultos 
 

▪ Encaminhar as pessoas que estejam interessadas em ações ou 

cursos de formação, como:  

 

▪ RVCC. 

▪ Alfabetização. 

▪ Informática e outros para as respetivas entidades. 

▪ Apoiar os projetos Eco Escolas de cada um dos Agrupamentos. 

▪ Apoiar logisticamente as Escolas da freguesia. 

▪ Divulgar a história da Freguesia, junto das Escolas, através de livros, 

ou de viva voz, com personalidades da Freguesia ou outras que 

tenham contribuído para ela. 
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UNIVERSIDADE SÉNIOR 

A Universidade Sénior de Rio de Mouro constitui-se hoje como uma 

referência incontornável enquanto resposta de animação sociocultural 

destinada a um segmento específico da comunidade de Rio de Mouro. 

 

Conscientes da importância estratégica deste tipo de programa e 

resposta propomos: 

 

▪ Incentivar hábitos de vida saudáveis como forma de combater o 

isolamento e a inatividade da população idosa. 

▪ Valorizar a capacidade, da população sénior, na participação da 

vida ativa. 

▪ Estimular as competências cognitivas, artísticas e relacionais 

criando oportunidades de participação social ao nível local. 

▪ Estimular, promover e desenvolver a matriz identitária e cultural de 

Rio de Mouro. 

 

No ano de 2023 o pelouro da Universidade Sénior Criar Afectos de Rio de 

Mouro (USCARM) propõe realizar as seguintes atividades: 

 

▪ Desenvolver aulas que promovam a prática do exercício físico e a 

estimulação motora: ginástica, dança, pilates, walking football, 

musicoterapia, ballet, caminhadas. 

▪ Promover aulas de estimulação intelectual e cognitiva: clube de 

leitura, literacia digital, informática, inglês I e II, história de Portugal, 

jogos cognitivos, ginásio do cérebro, saúde ambiente e 

sustentabilidade. 

▪ Fomentar a criatividade artística e a estimulação sensorial: teatro, 

pintura em relevo, costura criativa, manualidades, modelagem de 
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arame, carpintaria, arraiolos, macramé, iniciação ao azulejo, 

arteterapia, carpintaria. 

▪ Desenvolver aulas de grupo com o intuito de possibilitar a criação 

de grupos corais: coro misto, coro feminino, modas alentejanas, 

grupo musical e cavaquinhos, danças e cantares, tuna, tambores, 

adufe. 

▪ Desenvolver aulas que promovam a inclusão social: língua gestual 

portuguesa e a alfabetização. 

▪ Projetos intergeracionais: grupo coral, grupo de teatro (projeto 

“Entre gerações”). 

▪ Comemoração de datas festivas: janeiras, carnaval, aniversário do 

projeto, aniversário da universidade, dia da mulher, dia do idoso e 

da universidade, dia mundial da 3ª idade, magusto. 

▪ Realização de duas festas (Maio/Junho e Dezembro) que 

pretendem promover a integração ao nível local e a valorização 

da população socialmente. 

▪ Produção e realização de workshops para a promoção de uma 

atividade que envolva utentes, famílias e comunidade. 

▪ Realizar as colónias de férias sénior. Colónia aberta e colónia 

fechada. 

▪ Articulação com outras Universidades Séniores para realização de 

atividades conjuntas. 

▪ Realização de visitas de estudo integradas no plano curricular. 

▪ Participação em seminários e congressos da RUTIS. 

▪ Realização de sessões de esclarecimento em parceria com 

entidades com responsabilidade ao nível da saúde. 

▪ Promover a quarta edição das Jornadas do Envelhecimento ativo. 

▪ Promover mensalmente encontros de partilha e conversa com o 

intuito de fortalecer a rede de apoio entre os alunos. 
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▪ Realização das nossas marchas populares (marcha dos afectos). 

▪ Realização de exposições dos trabalhos dos alunos nas diferentes 

disciplinas práticas. 

▪ Promover parcerias ao nível local e municipal de projetos 

direcionados aos cuidadores formais e não formais. 

▪ Continuar a realizar aulas e eventos online por forma a estarmos 

mais próximos dos nossos alunos e comunidade. 

▪ Promover sessões de cinema mensais nas instalações da nossa 

universidade. 

▪ Promover tardes dançantes 

▪ Promover encontros de Poesia e canções 

▪ Realizar 4ª edição de moda reciclada – Envelhecer está na Moda 

▪ Retomar wokshops à comunidade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de dezembro de 2022 

 

A Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro 

 

 

 

____________________________________________________ 

Raquel Monte Vinha Ferreira Amaral 

 

 

 

 



Junta de Freguesia de Rio de Mouro – Plano de Atividades 2023                
 
 

45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO |2023  
 

 

 

 

 

 
 


