
#01

TRADIÇÃO&INOVAÇÃO!

www.jf-moita.pt

BOLETIM INFORMATIVO . MAIO 2022

FREGUESIA



JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA2
BOLETIM INFORMATIVO | MAIO 2022

JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA

EXECUTIVO – PRIMEIROS 6 MESES DE MANDATO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

TOMADA DE POSSE: 18 DE OUTUBRO DE 2021

FABRÍCIO 
PEREIRA
Pelouros:
Institucional, 
Património, 
Oficina, 
Associativismo, 
Toponímia, 
Proteção Civil, 
Animais 
de Companhia 
e Atividades 
Económicas

Atendimento: 
Todos os dias 
com marcação 
prévia

VERA BEJA 
VALENTE
Pelouros:
Cultura, 
Associativismo, 
Contabilidade, 
Comunidade 
e Tempos Livres

Atendimento: 
4ª Feira das 
17h30 às 18h30

PEDRO
OLIVEIRA
Pelouros:
Institucional, 
Desenvolvimento 
e Inovação, 
Desporto 
e Património

Atendimento: 
5ª Feira das 
17h30 às 19h

MIGUEL
PÓVOAS
Pelouros:
Ação Social, 
Educação 
e Formação, 
Comunidade 
e Tempos Livres, 
Desenvolvimento 
e Inovação, 
Ambiente, 
Juventude

Atendimento: 
6ª Feira das 
17h30 às 19h

DÉBORA 
MOURA 
BORGES
Pelouros:
Ação Social, 
Educação 
e Formação, 
Ambiente, 
Transportes 
e Mobilidade

Atendimento: 
3ª Feira 
das 15h às 16h

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

TESOUREIRA

VOGAL

VOGAL

Presidente
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FABRÍCIO PEREIRA
Presidente da Junta 
de Freguesia da Moita

         Tal como prometido em campanha eleitoral, já 
conseguimos concretizar um dos nossos desejos: 
receber todos aqueles que visitam a nossa freguesia, 
a da Moita, que sejam e se sintam sempre bem-vindos!

Este Executivo, na senda do compromisso eleitoral assumido para com a população da fre-
guesia da Moita, definiu um conjunto de prioridades para este mandato onde se inclui a 
modernização dos serviços da Junta, adotando procedimentos mais ágeis, designadamente 
através de uma maior aposta na informatização e na melhoria dos recursos disponíveis.

É para nós muito importante estarmos envolvidos e dedicados na divulgação e promoção da cul-
tura e tradição local.
As nossas preocupações passam, igualmente, por uma intervenção mais ativa relativamente ao 
apoio às escolas, ao mobiliário urbano e aos pisos pedonais (calçadas) por forma a melhorar as 
condições dos equipamentos públicos e dos espaços de fruição existente na freguesia da Moita. 
Para que tudo isso possa ser uma realidade, encontra-se a decorrer um concurso público com vista  
à admissão de dois novos funcionários, o que reflete o nosso forte compromisso com a gestão e 
qualidade do espaço público.
Conscientes de que os recursos humanos da autarquia são uma mais-valia na prestação de um 
serviço público de qualidade e que deverá corresponder às necessidades efetivas da população, o  
Executivo vai continuar a proporcionar ações de formação aos trabalhadores desta Junta de Fre-
guesia, tal como já decorreu nas áreas do Atendimento e Comunicação e da Higiene e Segurança 
no Trabalho, reforçando assim o envolvimento dos trabalhadores e a garantia de melhores con-
dições laborais na instituição.
Os apoios às escolas e aos respetivos planos de atividade são outras das prioridades deste man-

dato, designadamente na melhoria dos seus espaços e equipamentos, assim como das condições 
de utilização para os seus alunos, encarregados de educação, professores e auxiliares.
É também nosso objetivo continuar a apoiar as associações locais, tal como temos feito até agora, 
independentemente das suas áreas de atividade, que são bastante variadas. Tem sido igualmente 
muito importante o apoio na criação de novas entidades associativas, tais como a constituição da  
Associação de Moradores do Bairro da Caixa, a Associação de Moradores da Urbanização S. Se-
bastião e Estuário do Tejo e da Associação Social de Pais, Familiares e Amigos “Os Rebeldes”, ins- 
tituição de integração e inclusão de cidadãos portadores de deficiência do concelho da Moita, con- 
tribuindo deste modo para uma melhor qualidade de vida dos referidos cidadãos e das suas famílias. 
De igual modo, a solidariedade e o bem-estar animal é um marco importante do nosso mandato, 
durante o qual pretendemos investir parte da verba recebida nos licenciamentos de canídeos no 
apoio às instituições locais de solidariedade animal, na construção de parques caninos (estando 
o primeiro projeto já em andamento) e nas campanhas de sensibilização na recolha das fezes em 
espaços públicos por parte dos donos.
Outro dos objetivos deste Executivo é o crescimento e fortalecimento da instituição, designada-
mente quanto ao aumento das suas valências/competências e à oferta de serviços à população, 
tendo em conta a reflexão que fazemos sobre o papel e as funções que a Junta de Freguesia deve ter  
ou desempenhar na sociedade.
Nesse âmbito, e entre as iniciativas já lançadas, destaque para o “Vale Veterinário”, o plano de 
Ações de Formação destinadas às instituições locais, às pequenas e médias empresas onde se 
insere o comércio local e à população em geral, o Gabinete de Apoio ao IRS, as Caminhadas So-
lidárias, isto só para citar alguns exemplos, na certeza de que outros serviços e iniciativas serão 
disponibilizados aos fregueses.
Para terminar, não poderia deixar de realçar que temos um grande orgulho na nossa terra, pelo 
que queremos valorizá-la. E tal como prometido em campanha eleitoral, já conseguimos concre-
tizar um dos nossos desejos: receber todos aqueles que visitam a nossa freguesia, a da Moita, que 
sejam e se sintam sempre bem-vindos!
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EXECUTIVO “ARRUMA A CASA”
PRIMEIRAS TAREFAS DESTE NOVO MANDADO

nAs primeiras tarefas internas realiza-
das pelo atual Executivo passaram pela 
reorganização das instalações e dos 
serviços da Junta de Freguesia; imple-
mentação de procedimentos de funcio-
namento e dos serviços; aquisição de 
equipamento e de software informáti-
co, e de mobiliário para alguns espa-
ços e respetiva reorganização; assim 
como a renegociações dos contratos e 
protocolos existentes. Foram também 

INICIATIVAS
› Noite de Halloween, destinada às crianças, nas instalações 
 da JF;
› I Maratona Cycling, de solidariedade com o Abrigo 
 Mãozinhas;
› Exposição dos alunos do 12.º ano de Artes da Escola 
 Secundária da Moita; e exposição de presépios da Escola 
 Básica N.º 1 da Moita;

› Caminhada pela Diabetes, numa organização conjunta 
 com o Centro de Saúde;
› Colóquio “Inclusão, mais que uma palavra: direitos humanos”;
› Implementação das Árvores Solidárias e recolha 
 de tampinhas;
› Participação na iniciativa de Prevenção Rodoviária, da Escola
 Segura/PSP;
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tomadas as primeiras medidas am- 
bientais, procedendo-se à separação dos  
resíduos produzidos e reduziu-se de for- 
ma significativa (cerca de 50%) o uso de  
papel nas atividades da Junta de Fre-
guesia, sendo intenção atingir uma re-
dução na ordem dos 70%.
Já quanto às tarefas externas, proce-
deu-se à definição do plano de interven- 
ção nas calçadas na freguesia; assim  
como de recuperação do equipamen- 
to urbano como fontanários; de insta- 
lação do primeiro gatil da Junta de Fre- 
guesia; da intervenção nas escadarias  
do Centro Comercial Palmeiras e da in-
tervenção nos muretes junto ao Merca-
do Municipal.

› Campanha “Um livro por um donativo”, de ajuda 
 aos bombeiros;
› Oferta de cabazes solidários às crianças com maior 
 dificuldade económica da Escola Fragata do Tejo;
› Apoio à constituição das associações de moradores 
 do Bairro da Caixa e da Urb.ª S. Sebastião e Estuário do Tejo;
› Aquisição de 8 oleões;

› Implementação do Vale Veterinário;
› Ações de formação para os trabalhadores da JF, instituições 
 públicas e semipúblicas locais, e para a população em geral;
› Recuperação da mesa de jogo no Largo Conde Ferreira 
 e do monumento a N.ª Sra. da Boa Viagem;
› Implementação do Livro de Elogios;
› Colocação dos totens de boas-vindas à Freguesia da Moita.
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MARATONA SOLIDÁRIA 
DE CYCLING

ACÇÕES DE FORMAÇÃO

“CAMINHADA SOLIDÁRIA”

COMISSÕES DE MORADORES

nEste Executivo iniciou uma nova dinâmica na 
Freguesia com a primeira Maratona de Cycling. 
O evento aconteceu no largo do Mercado Muni-
cipal da Moita e, além de contar com dezenas 
de participantes, contou também com a visita 
de centenas de pessoas que quiseram assistir.

nA 16 de fevereiro deu-se início às muitas ações 
de formação que a Junta de Freguesia levará 
a efeito durante este ano, em parceria com o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional.
O “pontapé de saída” deste programa foi dado 
com a “Formação em Técnicas de Comunicação 
em Atendimento” e “Saúde, Higiene e Seguran-
ça no Trabalho”, destinadas a empregados pro-
venientes de diversas instituições do concelho 
da Moita, pequenas e médias empresas, onde se 
insere o comércio local e população em geral.

nA 9 de abril, a Junta de Freguesia da Moita 
promoveu a “Caminhada Solidária”, uma inicia- 
tiva que contou com grande adesão da popu-
lação local e que serviu, além da promoção da 
prática do exercício físico e bem-estar, para es-
timular a solidariedade entre todos os fregue-
ses, que voltaram a responder de forma positi-
va a mais esta ação solidária. 
Esta iniciativa teve o apoio do Município da Moi-
ta e da Associação Famílias com Esperança.

nEm meados de janeiro realizaram-se duas im- 
portantes reuniões para a constituição de novas 
associações de moradores da nossa freguesia.
No dia 14, o presidente do Executivo reuniu-se 
com a futura Associação de Moradores das Ur-
banizações de S. Sebastião e Estuário do Tejo, 
que então lançou o seu processo de constituição, 
que contou com a presença dos interessados.

Já no dia 15, reuniu-se a Comissão Instaladora 
da Associação de Moradores do Bairro da Cai-
xa, tendo o presidente da Junta de Freguesia 
da Moita marcado também presença, dando 
assim seguimento à política do Executivo da 
autarquia de apoio e ajuda ao Movimento Asso-
ciativo na nossa freguesia, de modo a impulsio-
nar e alargar a sua atividade.
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NATAL MUITO PARTICIPATIVO

FREGUESIA SOLIDÁRIA COM A UCRÂNIA

ABRIL NA FREGUESIA DA MOITA

APOIO AO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVISMO
nO apoio ao movimento associati-
vismo da freguesia – enquanto ema-
nação plural e bem viva da nossa 
comunidade - é uma das prioridades 
deste Executivo e uma preocupação 
permanente na gestão do orçamen-
to e do plano de atividades definidos.
Nesse sentido, estão a ser realizados 
protocolos de cooperação e apoio 
para com o União Futebol Clube Moi- 
tenses e com a Banda Filarmónica 
da Moita.
A estes protocolos somam-se, tam-
bém, os apoios atribuídos ao Clube 
Recreativo do Penteado; à Associa-
ção de Romeiros e Tradição Moiten-
se; ao Apostolado do Mar, Stella Ma-
ris; aos grupos de Forcados Aposen-
to e Amadores; à Escola de Toureio 
da Moita; à Associação de Romeiros 
e Tradição Moitense, Associação de 
Desenvolvimento do Chão Duro “Os 
Courelas”, Associação Social de Pais, 
Familiares e Amigos “Os Rebeldes”, 
e outros mais que brevemente serão 
dados a conhecer.

MEDIDAS EM CURSO
O atual Executivo tem, ainda, 
em curso um conjunto alargado 
de ações e obras, dos quais 
destacamos:
› Concurso público para admissão 
 de Assistentes Operacionais;
› Plano de formação contínuo 
 em parceria com o IEFP;
› Projeto de reabilitação 
 e constituição das novas oficinas 
 da JF, nas oficinas 
 do antigo quartel dos bombeiros;
› Proposta de reforço 
 das competências atuais da JF, 
 e processo de delegação 
 de novas competências a realizar 
 pela CM Moita;
› Receção de estagiários ao abrigo 
 de protocolos com o Agrupamento 
 de Escolas da Moita e CERCIMB;
› Elaboração da Norma de Controlo 
 Interno, Código de Conduta 
 e RGPD;
› Elaboração do Regulamento 
 do Orçamento Participativo.

APOIO À ENTREGA DE IRS – SERVIÇO GRATUITO
nA Junta de Freguesia da Moita disponibiliza um Gabinete de Apoio ao proces-
so de validação e entrega de IRS, cuja data limite é 30 de Junho. 
É um serviço que apoia o interessado na submissão ou validação da Declaração 
de Imposto (entre outros serviços associados, como a recuperação e obtenção 
de senha de acesso ao Portal das Finanças).
Os interessados podem marcar o atendimento de forma presencial – de 2.ª a 4.ª 
feira na Junta de Freguesia – ou através do e-mail: geral@jf-moita.pt.
Os atendimentos para este apoio terão lugar aos sábados, nos horários agen-
dados pela marcação.
As exclusões incluem os titulares de rendimentos provenientes de rendas, 
mais-valias e fundos de investimentos/ações.

HOMENAGEM A ANTÓNIO DIAS DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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nUma promessa feita em 2017 ganhou 
finalmente forma: as placas identificati-
vas da freguesia da Moita e os votos de 
boas-vindas a quem chega ao nosso ter-
ritório. Trata-se de afirmar, com pleno 
orgulho, uma identidade própria de uma 
terra e das suas gentes, sempre dispo-
nível e de braços abertos para acolher 
quem nos visita. 
É a marca de uma identidade que perdu- 

ra no tempo e da qual muito nos orgulha- 
mos. São também marcos físicos e visí-
veis que transmitem quem somos, o nos- 
so sentir e viver o território, que fixa para 
a posterioridade a nossa memória cole-
tiva, as nossas tradições e a nossa cultura. 
É uma forma de dizermos a quem nos 
visita, sem hesitações e com orgulho: 
“Somos a Freguesia da Moita, ontem, ho- 
je e sempre!” 

NOVAS PLACAS 
IDENTIFICATIVAS 

11º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO 
DO PENTEADO

SIGA A NOSSA ATIVIDADE
NAS REDES SOCIAIS

RECUPERAÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS 
DE GINÁSTICA 
NA MARGINAL

EXPOSIÇÃO 
“RELÓGIO MATEMÁTICO!”

ZUMBA NO 25 DE ABRIL COM O APOIO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA

A DANÇA 
NA VILA DA MOITA

nA Junta de Freguesia da Moita cele-
brou o Dia Mundial da Dança, que se as-
sinala a 29 de Abril, em parceria com a 
Câmara Municipal e a Alma Latina, com o  
espetáculo “Dança na Vila da Moita”, que 
animou o serão no espaço da marginal.
O evento reuniu dezenas de pessoas, que 
não resistiram a dar um “pezinho de 
dança”, uma das três mais antigas ar-
tes cénicas da Humanidade e uma das 
principais manifestações artística, lúdi-
ca ou cerimonial.
A Junta de Freguesia agradece à Alma 
Latina e ao seu coreógrafo Luís Pascoei- 
ro, ao Município e a todos os artistas que 
proporcionaram momentos de rara bele-
za sobre o palco e um serão bem animado.




