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1. A FREGUESIA DE RIBAFRIA E A AGENDA 21 LOCAL 

No seguimento de um convite da Câmara Municipal de Alenquer a todas as freguesias do 

concelho, Ribafria foi das primeiras a responder afirmativamente tendo sido deste modo 

seleccionada para que a Agenda 21 de Alenquer focasse especificamente o seu território.  

Neste contexto foi realizada uma sessão de participação cidadã em Ribafria no dia 10 de Julho 

de 2009. A sessão foi precedida de entrevista ao Senhor Presidente de Junta, Sr. Manuel 

Benjamim Caseiro, e de visita técnica da equipa da FCT/UNL à freguesia, acompanhada do Sr. 

Amândio Silva (Junta de Freguesia) e da Eng.ª Patrícia Oliveira (Câmara Municipal). 

O presente documento efectua o relato da sessão de participação cidadã, sendo completado, 

no Capítulo 2, por uma caracterização muito sintética da freguesia de Ribafria e, no Capítulo 4, 

por um conjunto de propostas de potenciais acções estratégicas no sentido de aumentar a 

sustentabilidade e a qualidade de vida na freguesia. 

A Agenda 21 Local (A21L) é um instrumento para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. A autarquia trabalha em parceria com todos os actores locais para elaborar um 

Plano de Acção e, sobretudo, concretizar esse plano através de um conjunto de projectos 

realizáveis mas ambiciosos. 

É portanto um instrumento que visa a acção e que tem como grande objectivo a construção de 

comunidades sustentáveis, ou seja, comunidades socialmente justas e inclusivas, com uma 

economia local forte e vibrante, utilizando os recursos naturais de forma muito cuidada e 

prudente e com níveis elevados de participação da sociedade civil indispensável à boa 

governação. 

O conceito de Agenda 21 surgiu na Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento que teve 

lugar no Rio de Janeiro em 1992. Desta Cimeira, surgiu a Declaração do Rio onde o Capítulo 

28 é exclusivamente dedicado à Agenda 21. As autarquias locais são aqui encorajadas e 

desafiadas a promoveram a sua própria Agenda para a sustentabilidade. O documento 

referente à Agenda 21 foi assinado por quase todos os países do mundo, incluindo Portugal. 

Desde então a A21L tem-se imposto por mérito próprio e, actualmente, mais de 6.000 

autarquias da Europa já desenvolveram a sua própria Agenda para a sustentabilidade. 

A grande mais-valia da A21L é a forma como trabalha e envolve os actores locais (cidadãos, 

empresários, técnicos, etc.) tanto na identificação dos principais desafios ao desenvolvimento 

assim como na construção de visões de futuro partilhas e de soluções para lá chegar. A 

implementação procura a responsabilidade partilhada e a formação de redes de parcerias. A 

sua filosofia é que os desafios são demasiado grandes para serem enfrentados só pela 

autarquia local, sendo necessário o envolvimento activo de todos os actores dessa 

comunidade. 
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2. CARACTERIZAÇÃO SINTÉTICA DA FREGUESIA DE RIBAFRIA 

2.1 A Freguesia de Ribafria em Números 

Superfície (km2)                                           9,10  

Concelho                                                         304,22 

População Residente (2001)                          974 

Concelho                                                        39.180 

Taxa Variação População (1991-2001)        -12% 

Concelho                                                          14,9% 

Densidade Populacional (2001)   109,13hab/km2 

Concelho                                         128,28hab/km2 

Taxa de Actividade (2001)                        42,6% 

Concelho                                                         49,5% 

Gráfico 1 – População residente por faixa 

etária (%). 
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Gráfico 2 – Nível de Escolaridade da População 

Residente em 2001 (%). 
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Gráfico 3- Índices de envelhecimento e 

dependência (2001). 
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Gráfico 4 – População residente empregada por 

sector de actividade (%). 
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Fonte: INE, Censos 2001. 
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2.2 Marcos Territoriais da Freguesia 
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2.3 Principais Elementos Identificadores 

A freguesia de Ribafria é uma freguesia recente do concelho de Alenquer constituída pelos 

lugares de Ribafria, Mato, Palaios, Azedia, Silveira do Pinto, Carneiros e Sobreiros.  

Confronta a norte com a freguesia de Aldeia Gavinha, a sul com as freguesias de Pereiro de 

Palhacana e Carnota, a nascente com a freguesia de Meca e a poente com as freguesias de 

Aldeia Galega da Merceana.  

Com uma superfície de 9,10km2 representa cerca de 3% da área total do concelho de 

Alenquer. O Vale de Ribafria, que atravessa toda a freguesia, é conhecido pela produção de 

cerejas e pela imagem das cerejeiras em flor na Primavera. 

Do património construído destaca-se a Igreja de Nossa Senhora do Egipto e o seu portal 

manuelino (em Ribafria), a Capela de Nossa Senhora dos Remédios (em Azedia), as ruínas do 

Convento de S. Jerónimo (no Mato), a Igreja de S. Miguel de Palhacana, o Cruzeiro do Mato, 

assim como, inúmeras quintas de grande riqueza patrimonial.  

O elemento água é abundante e domina o território, existindo vários fontanários e lavadouros. 

A densidade populacional de Ribafria é de 109,13hab/km2, um valor inferior à densidade 

populacional do concelho. Entre 1991 e 2001, a freguesia perdeu população, registando uma 

taxa de variação populacional de -12%.  

Os níveis de escolaridade da população residente (Gráfico 2) são baixos, dado que cerca de 

54% da população possui apenas o ensino básico, dos quais cerca de 33% da população 

possui o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Se aos 54% da população com o ensino básico 

acrescentarmos os 25% dos indivíduos que não sabem ler nem escrever, verificamos que a 

maioria da população não ultrapassou a escolaridade básica (79%).  

No Gráfico 3 podemos observar os Índices de Envelhecimento e de Dependência. Existem 

cerca de 174 idosos por cada 100 jovens. O índice de dependência de jovens, ou seja, a 

relação entre a população jovem e a população em idade activa, é de 20,5. Em relação ao 

índice de dependência de idosos, ou seja, a relação entre a população idosa e a população em 

idade activa, é de 35,7. Comparando estes valores com o nível concelhio, verifica-se que a 

freguesia de Ribafria apresenta um envelhecimento populacional superior ao do concelho 

(109,2), um índice de dependência de idosos maior do que o verificado no concelho (25,7) e 

um índice de dependência de jovens inferior à média concelhia (23,6). 

No que diz respeito à distribuição da população activa pelos sectores de actividade (Gráfico 4), 

verifica-se o predomínio do sector terciário (47,9%), seguido do sector secundário com 39,6%. 

O sector primário emprega cerca de 12,5% da população residente, sendo ainda bastante 

representativo. A principal actividade económica da freguesia é a vinha. Verifica-se também a 

produção da ginjinha de Alenquer. 
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3. SESSÃO DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ  

3.1 Introdução 

A Sessão de Participação realizou-se na Colectividade do Mato, na freguesia de Ribafria. 

Contou com a presença de cerca de 35 participantes de diferentes grupos, nomeadamente, 

cidadãos, empresários, representantes de organismos da administração pública local e 

associações.  

A abertura da sessão esteve a cargo do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge 

Riso, que agradeceu a presença de todos. Referiu que a Agenda 21 de Alenquer é um processo 

que começou já há algum tempo e que está na fase final de elaboração. Conta para o efeito 

com uma equipa interna qualificada e com o apoio externo da FCT/UNL tendo como grande 

objectivo a melhoria da qualidade de vida no concelho.  

 

 

De seguida o Senhor Presidente de Junta, Sr. Manuel Benjamim, deu as boas vindas a todos e 

sublinhou a importância da sessão para o trabalho de melhorar a qualidade de vida em 

Ribafria. 

Depois, o Prof. Doutor João Farinha, coordenador da equipa da FCT/UNL, apontou os aspectos 

fundamentais que caracterizam uma Agenda 21 Local. Trata-se de um processo de 

planeamento estratégico em que as autoridades locais trabalham em parceria com todos os 

actores para elaborar um Plano de Acção, e implementá-lo, tendo como objectivo a construção 

de comunidades sustentáveis (Figura 2). A agenda 21 Local é, assim, uma ferramenta para 

aumentar a qualidade de vida e visa a acção local. 

 

Figura 1– Imagens da sessão plenária de abertura. 
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Onde Queremos Chegar com a 
AGENDA 21

• Economia Local Forte e Viável;
• Comunidades Socialmente 

Justas e Inclusivas;
• Comunidades Eco-Eficientes;
• Comunidades com Participação 

e Governação;
• Comunidades capazes de 

enfrentar a Adversidade.
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Apresentou em seguida os objectivos da sessão, a qual visou identificar os principais 

problemas que afectam a qualidade de vida da população e propor acções concretas para 

intervenção nas várias dimensões do desenvolvimento sustentável local (Figura 3). Passou 

depois a aspectos operacionais sobre o funcionamento da sessão de participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2– Grandes objectivos da Agenda 21 Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3– Objectivos da sessão de participação. 
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3.2 Apresentação, Debate e Hierarquização dos Desafios ao 

Desenvolvimento da Freguesia de Ribafria 

Na continuação da sua exposição, o Prof. João 

Farinha apresentou os principais desafios 

estratégicos que sobressaem presentemente na 

Freguesia de Ribafria. Resultaram de visitas de 

trabalho da equipa técnica à freguesia e de 

entrevistas com líderes de opinião local:  

 Necessidade de espaços para a construção de 

habitações, muito em especial para os filhos da 

terra. 

 Reabilitar as casas antigas, preservando o património e conseguindo instalar novos usos. 

 Dispor de mais Eco-Pontos na freguesia e melhorar a sensibilização da população para os 

resíduos sólidos. 

 Melhorar os espaços públicos, a segurança viária e mais passeios e conforto para peões. 

 Apoio eficaz aos idosos e dependentes, por ex: com um bom Centro de Dia. 

 Melhorar o comportamento energético das habitações e de todas as actividades na 

freguesia. 

 Valorizar a paisagem para o turismo com rotas e percursos pedonais bem sinalizados na 

freguesia. 

 Bom escoamento dos produtos agrícolas, por ex: com Feira Rural em Alenquer. 

 

Após a apresentação destes oito desafios, os participantes foram convidados a reflectir e a 

sugerir outros desafios.  

Os participantes contribuíram com uma sugestão, 

em complemento aos oito desafios apresentados: 

 Necessidade de se apoiar a juventude da 

Freguesia. 
 

Procedeu-se de seguida a uma votação para 

hierarquização destes 9 temas identificados. 

Cada participante dispôs de igual número de votos 

(4).  

 

Figura 4 – Processo de hierarquização dos temas. 
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Os resultados da votação encontram-se sintetizados no Quadro I. 

 
Quadro I – Hierarquização dos Principais Desafios ao Desenvolvimento da Freguesia de Ribafria. 

 

O Prof. João Farinha concluiu a sua intervenção apresentando a estrutura dos trabalhos da 

sessão, cuja explicação em maior detalhe se encontra no Capítulo 3.  

A sessão continuou de seguida sob a forma de vários grupos de trabalho temáticos incidindo 

sobre os 5 temas mais votados. 

 

HIERARQUIA DOS PRINCIPAIS DESAFIOS N.º VOTOS 

Apoio eficaz aos idosos e dependentes, por ex: com um bom Centro de Dia 37 

Mais espaços para a construção de habitações em especial para os filhos da 
terra 

19 

Apoiar a juventude da freguesia 18 

Reabilitar as casas antigas, preservando o património e conseguindo instalar 
novos usos 

15 

Bom escoamento dos produtos agrícolas, por ex: com Feira Rural em Alenquer 14 

Valorizar a paisagem para o turismo com rotas e percursos pedonais bem sinalizados 
na freguesia 

11 

Dispor de mais Eco-Pontos na freguesia e melhorar a sensibilização da população para 
os resíduos sólidos 

4 

Melhorar os espaços públicos, a segurança viária e mais passeios e conforto para 
peões  

3 

Melhorar o comportamento energético das habitações e de todas as actividades na 
freguesia 

0 
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3.3 Trabalho em Grupo 

3.3.1 Aspectos Metodológicos 

A metodologia das sessões paralelas visou criar uma atmosfera de trabalho descontraída e 

criativa, onde os participantes puderam expressar-se em igualdade de circunstâncias segundo 

regras claras, integrados num processo eficiente e tanto quanto possível convergente para a 

obtenção de consensos.  

Os 5 Desafios Prioritários ao Desenvolvimento da Freguesia de Ribafria, que resultaram da 

votação em plenário inicial, foram distribuídos por seis mesas. 

Os temas analisados foram:  

• Apoio eficaz aos idosos e dependentes, por ex: com um bom Centro de Dia 

• Mais espaços para a construção de habitações em especial para os filhos da 

terra 

• Apoiar a juventude da freguesia 

• Reabilitar as casas antigas, preservando o património e conseguindo instalar 

novos usos 

• Bom escoamento dos produtos agrícolas, por ex: com Feira Rural em Alenquer 

 

Em cada uma das mesas foram propostas as seguintes tarefas: 

 1ª Tarefa: Listar ideias de potenciais Projectos de modo a contribuir para que a 

Freguesia de Ribafria evolua no sentido do Futuro desejado. 

 2ª Tarefa: Escolher, de entre a listagem de potenciais Projectos, aquele que é o mais 

Urgente implementar e o que é mais Viável de Concretizar. Cada um deles a ser 

desenvolvido em mais pormenor numa ficha própria. 

 

Apresentam-se de seguida os resultados agregados por Tema Prioritário para a Freguesia de 

Ribafria.  
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3.3.2 Tema 1: Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes, por ex: com 

um bom Centro de Dia 

A) Listagem de Ideias de Projectos 

Para este tema foram constituídas duas mesas de trabalho. Foi solicitado aos participantes que 

realizassem uma listagem de Ideias de Projectos de forma a responder aos desafios existentes 

no tema “Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes, por ex: com um bom Centro de 

Dia”. Desta actividade resultaram as seguintes 3 Ideias de Projectos. 

 

Ideias de Projectos 

 Construir um Centro de Dia, no centro da freguesia, com apoio médico e de enfermagem, 

transportes de ida e volta a casa, apoio ao domicílio e cuidados diários. Este Centro deve 

disponibilizar também refeições e várias actividades como desporto, fisioterapia, natação, 

trabalhos e jogos de entretenimento, convívios entre jovens e idosos, etc. 

 Construção de um Lar de Idosos em que “os que ganham menos pagam menos e os que 

ganham mais pagam mais”. 

 Apoio ao domicílio dos idosos que assim o desejem. 

 

B) Desenvolvimento das Ideias de Projectos  

Cada grupo de trabalho seleccionou o projecto mais urgente (U) e o projecto mais viável de 

concretização (V). Estas ideias de potenciais projectos foram desenvolvidas em fichas próprias 

que seguidamente se transcrevem. 

 

 
TÍTULO da Ideia de Projecto: Lar em Ribafria 

  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Construção de um Lar em Ribafria com quartos individuais, apoio médico, refeitório, sala de 

ginástica, jogos e actividades, jardim e horta. Aposta na qualidade a preços acessíveis.  

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

X

X

X

X

X

U Os Projectos Mais Urgentes 

V 

U 

U 
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TÍTULO da Ideia de Projecto: Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes 
  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Melhorar o apoio aos idosos e dependentes através do apoio domiciliário. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

 

 
 

Os dois grupos de trabalho no tema “Apoio eficaz aos idosos e dependentes, por ex: com 

um bom Centro de Dia” consideraram a construção de um Centro de Dia na freguesia como 

a ideia de projecto mais viável de concretizar. Optou-se, então, por transcrever as ideias dos 

dois grupos de trabalho numa única ficha. 

 

 

TÍTULO da Ideia de Projecto: Centro de Dia  
  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Construção de um Centro de Dia na freguesia aproveitando a escola desactivada e 

adaptando-a a esta nova função. Este Centro teria apoio médico e de enfermagem, refeitório 

e actividades diárias como ginástica e passeios a diversos locais. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

 

 

 

 

 

O Projecto Mais Viável de Concretização V 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

X

X

X

X

X

Figura 5 - Grupos de trabalho do tema “Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes, por ex: com um bom Centro de Dia”. 
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3.3.3 Tema 2: Mais Espaços para a Construção de Habitações em 

Especial para os Filhos da Terra 

A) Listagem de Ideias de Projectos 

Para este tema foi constituída uma mesa de trabalho. Foi solicitado aos participantes que 

realizassem uma listagem de Ideias de Projectos de forma a responder aos desafios existentes 

no tema “Mais Espaços para a Construção de Habitações em Especial para os Filhos da 

Terra”. Desta actividade resultou 1 Ideia de Projecto. 

 

Ideias de Projectos 

 Alteração do PDM no sentido de garantir que este objectivo é conseguido.  

 

B) Desenvolvimento das Ideias de 

Projectos Estratégicos 

O grupo de trabalho seleccionou o projecto mais 

urgente (U) que foi desenvolvido numa ficha 

que seguidamente se transcreve. 

 
 
 
 
 
Figura 6 - Grupo de trabalho do tema “Mais Espaços para 

a Construção de Habitações em Especial para 
os Filhos da Terra”. 

 

 

TÍTULO da Ideia de Projecto: Alteração ao PDM 
  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Alterar o PDM para que se possa construir e aumentar as povoações. É importante garantir 

que os filhos da terra possam ficar próximo da sua família e dar apoio aos pais, que por vezes 

são idosos. Porque quem o fez ou era ignorante ou tinha má fé. Há casos de terrenos entre 

moradias que são reserva e onde não é permitido construir. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

 

X

 

 

X

U O Projecto Mais Urgente 

U 
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3.3.4 Tema 3: Apoiar a Juventude de Ribafria 

A) Listagem de Ideias de Projectos 

Para este tema foi constituída uma mesa de trabalho. Foi solicitado aos participantes que 

realizassem uma listagem de Ideias de Projectos de forma a responder aos desafios existentes 

no tema “Apoiar a Juventude de Ribafria ”. Desta actividade resultaram as seguintes 4 

Ideias de Projectos. 

 

Ideias de Projectos 

 A freguesia e as entidades responsáveis, como, o governo e a Câmara Municipal, devem 

criar condições para a criação de novas empresas na nossa freguesia com o fim de fornecer 

um conjunto de oportunidades, de emprego e de formação aos jovens. Desta forma criam-

se condições para a fixação dos jovens, criando novos horizontes para que a nossa 

freguesia possa ter continuidade e crescimento ao nível humano e com condições de vida. 

 Construção de um Complexo Desportivo. 

 Apoiar as colectividades e todos os pontos de interesse para os jovens. 

 Construção de um Centro Escolar na freguesia. 

 

B) Desenvolvimento das Ideias de Projectos Estratégicos 

O grupo de trabalho seleccionou o projecto mais urgente (U) e o projecto mais viável de 

concretização (V). Estas ideias de projectos foram desenvolvidas em fichas próprias que 

seguidamente se transcrevem. 

 

 

TÍTULO da Ideia de Projecto: Centro Escolar para a Freguesia de Ribafria 
  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Este projecto permite uma melhor formação aos jovens de todos os lugares da freguesia, 

uma maior aproximação e desenvolvimento a nível geral e, possivelmente, a fixação dos 

mesmos. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

U O Projecto Mais Urgente 

U 

V 
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TÍTULO da Ideia de Projecto: Complexo Gimnodesportivo  
  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Este projecto propõe a construção de um Complexo Gimnodesportivo na freguesia. Este é 

considerado como o projecto mais viável de concretização porque na freguesia existe um 

espaço para a sua construção. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

 

 

 

 

 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

 

 

 

 

 

O Projecto Mais Viável de Concretização V 

Figura 7 - Grupo de trabalho do tema “Apoiar a Juventude de Ribafria ”. 
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3.3.5 Tema 4: Reabilitar as Casas Antigas, Preservando o 

Património e Conseguindo Instalar Novos Usos 

A) Listagem de Ideias de Projectos 

Para este tema foi constituída uma mesa de trabalho. Foi solicitado aos participantes que 

realizassem uma listagem de Ideias de Projectos de forma a responder aos desafios existentes 

no tema “Reabilitar as Casas Antigas, Preservando o Património e Conseguindo 

Instalar Novos Usos”. Desta actividade resultaram as seguintes 9 Ideias de Projectos. 

 

Ideias de Projectos 

 Em relação ao património particular, cumprir a lei. 

 Recuperar e conservar o património construído: igrejas, capelas, fontes, quintas. 

 Recuperar casas para que possam ser alugadas. 

 Sensibilizar para a preservação do património. 

 Potenciar o turismo com roteiros, etc. 

 Atrair investimento público e privado. 

 Criar Roteiro Histórico do Património. 

 Recuperar a ponte romana, criar represas de água de forma a desenvolver passeios junto 
ao rio. 

 Sensibilizar a população para a reabilitação do património histórico, cultural e religioso. 

 

 

B) Desenvolvimento das Ideias de Projectos Estratégicos 

O grupo de trabalho seleccionou o projecto mais urgente (U) e o projecto mais viável de 

concretização (V). Estas ideias de projectos foram desenvolvidas em fichas próprias que 

seguidamente se transcrevem. 

 

TÍTULO da Ideia de Projecto: Património: Passado, Presente e Futuro 
  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

U O Projecto Mais Urgente 

V 

U 
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o Restauro e conservação do património histórico público: igrejas, capelas, pontes, fontes,... 

o Recursos e apoios à reabilitação do património particular. 

o Criar rotas turísticas, sensibilizando para a importância histórica. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

TÍTULO da Ideia de Projecto: Passeios no Rio 
  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Recuperar a ponte romana e torná-la visível. 

o Limpar o rio e criar zonas com represas de água criando zonas de lazer ribeirinhas. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Grupo de trabalho do tema “Reabilitar as Casas Antigas,  

Preservando o Património e Conseguindo Instalar Novos Usos”. 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

X

 

X

X

 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

X

X

X
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3.3.6 Tema 5: Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas, por ex: 

com Feira Rural em Alenquer 

A) Listagem de Ideias de Projectos 

Para este tema foi constituída uma mesa de trabalho. Foi solicitado aos participantes que 

realizassem uma listagem de Ideias de Projectos de forma a responder aos desafios existentes 

no tema “Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas, por ex: com Feira Rural em 

Alenquer”. Desta actividade resultaram as seguintes 4 Ideias de Projectos. 

 

Ideias de Projectos 

 Criar uma Associação de Agricultores ao nível da freguesia. 

 Tentar arranjar apoios financeiros para cativar os jovens a serem agricultores. 

 Arranjar um meio de transporte para levar os produtos às localidades para serem 

comercializados. Este transporte pode ser conseguido através da Associação de 

Agricultores. 

 Fomentar o cultivo dos terrenos. Se os terrenos se encontrarem cultivados a paisagem é 

valorizada. 

 

B) Desenvolvimento das Ideias de Projectos Estratégicos 

O grupo de trabalho seleccionou o projecto mais urgente (U) e o projecto mais viável de 

concretização (V). Estas ideias de projectos foram desenvolvidas em fichas próprias que 

seguidamente se transcrevem. 

 

TÍTULO da Ideia de Projecto: Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas 
  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Criar uma Associação de Agricultores da freguesia de Ribafria para fomentar a agricultura, 

captar mais jovens e para facilitar o escoamento dos produtos agrícolas. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 

 

 

 

 

 

U O Projecto Mais Urgente 

U 

V 
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TÍTULO da Ideia de Projecto: 
Transporte para o Escoamento dos Produtos 
Agrícolas 

  

APROFUNDAR o Projecto e descrever o seu Conteúdo: 

o Dentro dessa associação arranjar um meio de transporte para levar os produtos agrícolas às 

localidades com mais população a fim de serem comercializados. 

O SUCESSO DO PROJECTO depende de: 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 9 – Grupo de trabalho do tema “Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas,  

por ex: com Feira Rural em Alenquer”. 

 
 
 
 
 
 

Recursos Financeiros 
 
Administração Central 
 
Administração Local 

Formação de Parcerias 
 
Participação do Público 
 
Outros. Quais? 
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3.4 Sessão Plenária de Apresentação de Resultados 

3.4.1 Conteúdo dos Resultados 

A sessão de apresentação dos resultados decorreu com elevada serenidade, indicando um 

significativo grau de consenso relativamente ao trabalho desenvolvido em cada um dos 

grupos. No total foram identificados em Ninho de Ideias 21 Projectos dos quais 10 foram 

desenvolvidos em maior detalhe e apresentados em Sessão Plenária devido aos seus méritos 

de acordo com os parâmetros:  

• Mais urgente (U),  

• Mais viável de concretização (V). 
 

Para consultar os projectos, ver as páginas indicadas no Quadro II.  

 

Quadro II – Síntese das Ideias de Projectos por Temas. 

Projectos por Tema Página 
Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes, por ex: com um bom Centro de Dia 

Lar em Ribafria  

Construção de um Lar para Idosos na freguesia de Ribafria. 

13 

Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes  

Melhorar o apoio aos idosos e dependentes através do apoio domiciliário. 

14 

Centro de Dia  

Construção de um Centro de Dia na freguesia com apoio médico, refeitório e actividades 

lúdicas, desportivas e de lazer.  

14 

Mais Espaços para a Construção de Habitações em Especial para os Filhos da Terra 

Alteração ao PDM  

Esta ideia de projecto propõe a alteração do PDM na freguesia de Ribafria. 

15 

Apoiar a Juventude de Ribafria 

Centro Escolar para a Freguesia de Ribafria  

Criação de um bom centro escolar que ofereça uma boa formação aos jovens de todos os 

lugares da freguesia. 

16 

Complexo Gimnodesportivo  

Construção de um Complexo Gimnodesportivo na freguesia. 

17 

Reabilitar as Casas Antigas, Preservando o Património e Conseguindo Instalar Novos Usos 

Património: Passado, Presente e Futuro  

Esta ideia de projecto propõe a reabilitação e conservação do património histórico da freguesia 

e o seu aproveitamento para o desenvolvimento do turismo. 

18 

Passeios no Rio  

Esta ideia de projecto propõe a reabilitação da ponte romana e o aproveitamento do rio para 

criar zonas de lazer na freguesia. 

19 

U 

V 

U 

U 

U 

V 

U 

V 
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Projectos por Tema Página 
Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas, por ex: com Feira Rural em Alenquer 

Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas  

Esta ideia de projecto propõe a criação de uma Associação de Agricultores na freguesia de 

forma a fomentar a actividade e a escoar os produtos agrícolas produzidos. 

20 

Transporte para o Escoamento dos Produtos Agrícolas  

Esta ideia de projecto propõe a aquisição de um meio de transporte para escoamento dos 

produtos agrícolas produzidos na freguesia. 

21 

 

U 

V 



Agenda 21 Local de Alenquer 

Focagem na Freguesia de Ribafria 
 

24 

 

3.4.2 Imagens da Apresentação dos Trabalhos de Grupo 

Mostram-se de seguida algumas imagens da apresentação do trabalho desenvolvido pelos 

participantes. A sessão decorreu com elevada serenidade e forte atitude construtiva. Foi 

encerrada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ribafria que agradeceu a presença de 

todos, a colaboração e o excelente trabalho que desenvolveram em prol desta comunidade.  

 

 

  
 

  

Figura 10 – Imagens das apresentações dos projectos desenvolvidos pelos grupos de trabalho. 
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3.4.3 Constituição de Grupos de Acompanhamento  

Para finalizar a Sessão foi solicitado aos participantes que no seguimento dos resultados da 

hierarquização dos principais desafios ao desenvolvimento da Freguesia de Ribafria, optassem 

por acompanhar um dos cinco desafios/temas identificados no plenário inicial. Este gesto 

demonstra a vontade do participante em ficar ligado a um determinado desafio, de modo a 

constituir um grupo de acompanhamento e debate. 

Indica-se de seguida a composição dos Grupos de Acompanhamento, para cada um dos cinco 

temas. 

 

 

Tema 1: Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes, por ex: com um bom Centro de Dia 

Nome Entidade 

Amândio Silva Junta de Freguesia de Ribafria 

António Ivo Cidadão 

Carlos Esteves Cidadão 

Carolina Louro Cidadã 

Dionísia Cunha Cidadã 

Ezequiel da Cunha Cidadão 

Fernando Santos Cidadão 

Francisco Nicolau Santos Cidadão 

Ilídio Patrício Cidadão 

João Oliveira Cidadão 

Joaquim Coelho Cidadão 

José Pereira Cidadão 

José Vicente Cidadão 

Laurinda Alqueidão Cidadã 

Maria Antonieta Ferreira Junta de Freguesia de Ribafria 

Maria Carminda Caseiro Cidadã 

Maria Paulino Cidadã 

 

 

Tema 2: Mais Espaços para a Construção de Habitações em Especial para os Filhos da 
Terra 

Nome Entidade 

Carlos Silva Cidadão 
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Tema 4: Reabilitar as Casas Antigas, Preservando o Património e Conseguindo 
Instalar Novos Usos 

Nome Entidade 

António Guapo Cidadão 

António Novais Asas de S. Mamede de Ventosa 

Célia Quitério Junta de Freguesia de Ribafria 

Rui Cantarilho Paróquia 

 

 

Tema 5: Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas, por ex: com Feira Rural em 
Alenquer 

Nome Entidade 

Leonel Granadas CDU 
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4. PROPOSTAS DE POTENCIAIS ACÇÕES ESTRATÉGICAS  

Apresenta-se, em seguida, um micro Plano de Acção para a Freguesia de Ribafria.  

As Propostas de Acção que dão corpo à estratégia preconizada para a Agenda 21 Local da 

Freguesia de Ribafria resultam: 

 De um breve Diagnóstico Sintético da Freguesia, composto pela entrevista realizada 

ao Senhor Presidente de Junta de Freguesia e análise de estudos, planos e projectos. 

 Dos resultados do Processo Participativo com auscultação dos actores locais. 

 

As acções encontram-se pormenorizadas nos capítulos seguintes através das respectivas 

Fichas de Acção, conforme a estrutura indicada no Quadro III. 

 

Quadro III – Estrutura e conteúdo da ficha de acção. 

TÍTULO DA PROPOSTA DE ACÇÃO 

Objectivos:  

Definição dos fins a atingir com este projecto. 

Complexidade na Implementação:  

Grau de complexidade organizativa, 

tecnológica e mistura de competências 

para implementar e gerir de forma 

autónoma o projecto. 

Definem-se 3 níveis de complexidade. 

Custo / Recursos Estimados: 

Estimativa dos custos ou de outros 

recursos necessários à implementação 

do projecto. 

Definem-se 3 níveis de intensidade de 

custos/recursos. 

Prioridade da Acção:  

Grau de prioridade de execução do 

projecto. 

Definem-se 4 níveis de prioridades. 

 

 

Conteúdo:  

Identificação do conteúdo da proposta. 

Potenciais Parceiros:  

Quais são os potenciais parceiros envolvidos no projecto. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Identificação de possíveis fontes de financiamento. 
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Apresenta-se de seguida a escala utilizada nas rubricas “Prioridade da Acção”, “Custos/ 

Recursos Necessários” e “Complexidade. 

 
 

Legenda:  

Prioridade da 

Acção 

  - Prioridade reduzida 

  – Prioridade moderada 

  – Prioridade elevada 

  – Prioridade muito elevada 

Custos / Recursos 

Necessários 

 – Custo reduzido (até 250.000,00€) 

 – Custo médio (entre 251.000,00€ e 500.000,00€) 

 – Custo elevado (acima de 501.000,00€) 

Complexidade na 

Implementação 

 – Complexidade reduzida 

 – Complexidade média 

 – Complexidade elevada 
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4.1 Quadro Programático e Propostas de Acção para o 

Desenvolvimento Sustentável de Ribafria 

O Plano de Acção da Agenda 21 Local da Freguesia de Ribafria é concretizado através de 19 

Acções, arquitectadas em torno de cinco Vectores de Intervenção considerados de 

importância estratégica para o Desenvolvimento Sustentável da Freguesia e que resultaram do 

processo participativo: 

• Vector 1: Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes – 5 Fichas de Acção. 

• Vector 2: Mais Espaços para a Construção de Habitações em Especial para os 

Filhos da Terra – 2 Fichas de Acção. 

• Vector 3: Apoiar a Juventude de Ribafria – 4 Fichas de Acção. 

• Vector 4: Reabilitar as Casas Antigas, Preservando o Património e Conseguindo 

Instalar Novos Usos – 5 Fichas de Acção. 

• Vector 5: Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas – 3 Fichas de Acção. 

 

Apresentam-se, de seguida, as Fichas de Acção organizadas por vectores e que constituem o 

micro Plano de Acção para a Freguesia de Ribafria. 

 

4.1.1 Vector 1: Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes 

Este foi o vector mais votado na sessão de participação. Neste vector propõem-se 5 Acções 

que têm como objectivos: 

• Promover o envelhecimento activo, procurando formas de ocupação dos mais idosos. 

• Melhorar a oferta existente em termos de equipamentos e de serviços para os idosos e 

dependentes. 

• Promover o voluntariado e potenciar os laços de proximidade. 

Apresentam-se, em seguida, as Fichas de Acção correspondentes ao Vector “Apoio Eficaz aos 

Idosos e Dependentes”. 
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N.º DA FICHA: 1.1 

CENTRO DE DIA DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

• Melhorar e reforçar os equipamentos sociais para idosos e 

dependentes. 

• Promover o envelhecimento activo e em condições de dignidade. 

• Melhorar a qualidade de vida das comunidades mais idosas e 

mais isoladas. 
 

Complexidade na 
Implementação:  

Média 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Médio 

Prioridade da Acção:  

Muito Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta visa a construção de um bom Centro de Dia em Ribafria. Pode por exemplo aproveitar a 

escola desactivada, adaptando-a a esta nova função, ou ser uma obra de raiz com todas as exigências 

de elevada funcionalidade e qualidade projectadas sem restrições da adaptação ao edifício existente.  

Este centro deve disponibilizar apoio médico e de enfermagem, transporte de ida e volta a casa dos 

utentes, apoio ao domicílio e cuidados diários. Este Centro deve disponibilizar também refeições e 

várias actividades, nomeadamente lúdicas e desportivas como por exemplo aulas de ginástica, 

fisioterapia, trabalhos e jogos de entretenimento, trabalhos manuais (rendas e bordados, recolha de 

histórias, espaços de leitura e de poesia popular, horta e jardinagem), convívios entre jovens e idosos, 

passeios na comunidade e visitas. 

Este equipamento aumentaria a oferta e melhoraria significativamente os serviços sociais dos idosos e 

dependentes da freguesia de Ribafria. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Rede Social, 

• Segurança Social, 

• Instituições locais, 

• Comunidade local, 

• Potenciais mecenas a angariar. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Potencial Humano: 

Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social – Regulamento Específico “Apoio ao 

Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social”. 
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N.º DA FICHA: 1.2 

LAR DE IDOSOS DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

• Assegurar o acesso equitativo aos serviços sociais de qualidade. 

• Melhorar as condições e a qualidade de vida dos mais idosos e 

dependentes. 

• Melhorar o isolamento e a solidão dos mais necessitados. 

 

Complexidade na 
Implementação:  

Elevada 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Elevado 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta visa a construção de um Lar de Idosos em Ribafria com características de elevada 

dignidade e qualidade, com todas as valências necessárias ao bom desempenho, nomeadamente com 

quartos individuais, apoio médico e de enfermagem, sala de refeições, sala de ginástica, jogos e 

actividades, jardim e horta. 

Este novo equipamento vem colmatar as necessidades existentes em termos de respostas sociais para 

idosos e dependentes. 

É muito importante assegurar-se uma política de preços justa que sejam acessíveis a diferentes 

capacidades financeiras dos idosos e de suas famílias. Deve também ser equacionada a possibilidade do 

fomento de planos de adesão futura ao Lar, com eventuais pagamentos antecipados. Este novo 

equipamento vem colmatar as necessidades existentes em termos de respostas sociais para idosos e 

dependentes, apostando na qualidade a preços acessíveis e diferenciados consoante as possibilidades 

financeiras de cada um. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Segurança Social, 

• Rede Social, 

• Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Potencial Humano: 

Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social – Regulamento Específico “Apoio ao 

Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social”. 
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N.º DA FICHA: 1.3 

TRANSPORTE PARA IDOSOS E DEPENDENTES 

Objectivos:  

• Assegurar o acesso equitativo aos serviços públicos. 

• Melhorar as condições e a qualidade de vida dos mais idosos e 

dependentes. 

• Melhorar o isolamento e a solidão dos mais necessitados. 

 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Visa a aquisição de uma carrinha para transporte dos idosos, dependentes e pessoas com mobilidade 

reduzida que vivam isolados e que não disponham de capacidade para se deslocarem sozinhos.  

Esta carrinha serviria para a deslocação destas pessoas por exemplo para o Centro de Dia (Ficha de 

Acção 1.1), Centro de Saúde, farmácia, receber as pensões, fazer compras, ir ao banco, ao correio ou 

tratar de documentos.  

Poderia servir também, em segunda linha, para outras actividades ligadas ao desporto e lazer 

nomeadamente para deslocações de equipas desportivas, transporte de pessoas para equipamentos 

desportivos mais próximos da sua freguesia de residência, apoio ao serviço domiciliário e para visitas e 

passeios dos utentes do Centro de Dia (Ficha de Acção 1.1). 

Pode-se recorrer a empresas locais para apadrinharem esta acção, à angariação pró-activa e dinâmica 

de fundos, por exemplo através da realização de actividades desportivas (competições locais), a 

caminhadas (em que cada participante doaria uma quantia simbólica), a quermesses (em que os fundos 

reverteriam para a aquisição destas carrinhas) e jantares de beneficência. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Rede Social, 

• Instituições ou associações locais; 

• Empresas locais, 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º DA FICHA: 1.4 

TELEASSISTÊNCIA PARA APOIO A IDOSOS E DEPENDENTES   

Objectivos:  

• Melhorar as condições e a qualidade de vida das populações 

idosas e dependentes.  

• Promover um melhor acompanhamento dos idosos diminuindo o 

seu isolamento, aumentando a sua segurança e garantindo os 

apoios adequados às suas necessidades. 
 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

A proposta de acção visa a melhoria das condições de vida dos idosos e dependentes através da criação 

de um sistema de vigilância permanente e apoio a situações de emergência, agravamento de saúde, 

segurança ou simples solidão, permitindo que o utilizador estabeleça contacto imediato com uma 

central de assistência, através de uma linha telefónica e de um terminal, pelo accionamento de um 

botão de alarme. 

Este serviço combate o isolamento e a insegurança dos mais idosos e carenciados através de um 

sistema de comunicação rápido e seguro disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano.  

Será necessário instalar no domicílio do utilizador um intercomunicador ligado ao telefone (Linha Azul), 

com activação através de controlo remoto, permitindo estabelecer ligação com uma central de 

assistência. 

Este serviço de apoio domiciliário pode ser alargado também para pequenas reparações domésticas e 

avarias sendo necessário a constituição de uma equipa devidamente credenciada e equipada para o 

efeito. Essa equipa executará na residência do utilizador pequenos arranjos domésticos e outros de 

comprovada necessidade a título gratuito, sendo os consumíveis e outro material inerente à prestação 

do serviço da inteira responsabilidade do utilizador.  

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Rede Social; 

• Instituições Particulares de Solidariedade 

Social; 

• Cruz Vermelha portuguesa; 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º DA FICHA: 1.5 

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS DA FREGUESIA DE RIBAFRIA – RIBAFRIA SOLIDÁRIA 

Objectivos:  

• Aumentar o apoio da comunidade a famílias e indivíduos 

carenciados, isolados e dependentes. 

• Promover a integração social e a igualdade de oportunidades. 

• Promover o interesse social e comunitário e os laços de 

proximidade.  

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Muito elevada 

 

 

Conteúdo: 

A proposta de acção “Ribafria Solidária” visa reforçar o voluntariado local na freguesia para apoio aos 

mais carenciados, dependentes, mais idosos e pessoas isoladas, famílias desestruturadas e situações de 

pobreza.  

Propõe-se, então, a constituição de um Grupo de Voluntários que terá como missão a promoção do 

trabalho voluntário junto das comunidades e a desenvolverem acções como: 

• O apoio à comunidade local a famílias e a indivíduos necessitados; 

• O acompanhamento multidisciplinar nas escolas para alunos e famílias 

desestruturadas/carenciadas de forma a combater o insucesso escolar nos diferentes níveis de 

escolaridade; 

• Respostas sociais dirigidas a crianças e jovens em risco; 

• O apoio social a idosos, grandes dependentes e outros grupos frágeis prevenindo a sua exclusão 

social através da criação e/ou melhoria dos serviços domiciliários prestados e ajuda em 

pequenas situações do dia-a-dia como, a leitura de cartas, o preenchimento de impressos, etc. 

Potenciais Parceiros: 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Rede Social, 

• Paróquia, 

• Associações locais, 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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4.1.2 Vector 2: Mais Espaços para a Construção de Habitações em Especial 
para os Filhos da Terra 

Este foi o segundo vector mais votado na sessão de participação. Neste vector propõem-se 2 

Acções que têm como objectivos: 

• Disponibilizar mais espaços para a construção para os filhos da terra. 

• Promover a fixação dos jovens. 

• Promover o desenvolvimento e ordenamento da freguesia de Ribafria. 

Apresentam-se, em seguida, as Fichas de Acção correspondentes ao Vector “Mais Espaços para 

a Construção de Habitações em Especial para os Filhos da Terra”. 

 

N.º DA FICHA: 2.1 

CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE TERRENOS 

Objectivos:  

• Disponibilizar terrenos para os filhos da terra. 

• Promover a fixação dos jovens na freguesia. 

• Promover o ordenamento urbanístico e o desenvolvimento local. 

 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Muito elevada 

 

 

Conteúdo: 

A proposta de acção visa a criação de uma Bolsa de Terrenos dentro da malha urbana para a 

construção de habitações na freguesia de Ribafria. Destina-se essencialmente aos jovens da terra que 

se queiram fixar na freguesia. Para tal, propõe-se que a Câmara Municipal de Alenquer adquira terrenos 

nestas condições e os disponibilize a preços acessíveis e de acordo com regras transparentes. Deverão 

assim ser criados critérios claros para a atribuição destes lotes de terrenos. 

Esta Bolsa de Terrenos deve contribuir para promover o ordenamento urbanístico da freguesia e apoiar 

o desenvolvimento local. É uma forma de ultrapassar as limitações e os constrangimentos para a 

comunidade local impostos pelo PDM. Será ainda uma forma sustentável de planear o território e de 

controlar a especulação imobiliária disponibilizando terrenos para construção a preços justos para os 

jovens e para quem tenha rendimentos médios. 

Esta Bolsa de Terrenos deve ser constituída de forma a assegurar a melhor utilização dos terrenos 

disponíveis, evitar a dispersão das construções e salvaguardar os solos agrícolas. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Proprietários dos terrenos, 

• Comunidade local. 



Agenda 21 Local de Alenquer 

Focagem na Freguesia de Ribafria 
 

36 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 

 

 

 

N.º DA FICHA: 2.2 

BASE DE DADOS HABITACIONAL DA FREGUESIA E ACOLHIMENTO ACTIVO 

Objectivos:  

• Disponibilizar uma ferramenta útil para novos residentes que se 

desejem fixar na freguesia. 

• Promover a fixação dos jovens na freguesia. 

• Facilitar a integração social e o acolhimento dos novos 

residentes 

• Promover o desenvolvimento local. 
 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Muito elevada 

 

 

Conteúdo: 

A proposta de acção visa a criação de uma base de dados digital habitacional da freguesia. Esta base de 

dados deverá listar os terrenos para construção disponíveis, as habitações devolutas à venda, as 

habitações para arrendamento, assim como, disponibilizar e facilitar a circulação e a partilha de 

informação. 

Em complemento, deve ser prestada aos futuros novos residentes informação sobre os equipamentos e 

os serviços disponíveis no aglomerado de inserção e na freguesia, assim como, indicações sobre 

associações desportivas e culturais disponíveis de modo a facilitar a integração social dos novos 

residentes de Ribafria. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Agencias imobiliárias, 

• Proprietários de habitações, 

• Associações locais, 

• Grupos de cidadãos voluntários para facilitar o acolhimento dos novos residentes. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 

 



Agenda 21 Local de Alenquer 

Focagem na Freguesia de Ribafria 
 

37 

4.1.3 Vector 3: Apoiar a Juventude de Ribafria 

Foi um dos temas prioritários mais votados na sessão de participação. Neste vector propõem-

se 4 Acções que têm como objectivo dotar a freguesia de equipamentos de qualidade, 

espaços de encontro e eventos para toda a comunidade e principalmente vocacionados para os 

mais jovens. 

Apresentam-se, em seguida, as Fichas de Acção correspondentes ao Vector “Apoiar a 

Juventude de Ribafria”. 

 

N.º DA FICHA: 3.1 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

• Dotar a freguesia de um equipamento desportivo de qualidade. 

• Promover a adopção de hábitos de vida mais saudáveis. 

• Promover a prática do exercício físico, o convívio e a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade local.  

Complexidade na 
Implementação:  

Média 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Médio 

Prioridade da Acção:  

Muito elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a construção de um Pavilhão Gimnodesportivo na freguesia de Ribafria. 

Este novo equipamento deve estar adaptado às necessidades da comunidade local e servir para as 

actividades curriculares das escolas da freguesia e para a restante população, que poderá, assim, 

usufruir de um espaço para a prática da actividade desportiva. Este projecto foi considerado pelo grupo 

de trabalho do tema na sessão de participação de Ribafria como o projecto mais viável de concretização 

por existir um espaço na freguesia para a sua construção.  

Pretende-se, desta forma, fomentar a prática do desporto e a adopção de hábitos e atitudes mais 

saudáveis através da melhoria das condições e do acesso ao desporto para todos. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Associações desportivas; 

• Instituto do Desporto de Portugal, I.P.; 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais – Regulamento Específico 

“Equipamentos para a Coesão Local”. 
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N.º DA FICHA: 3.2 

CENTRO ESCOLAR DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

• Dotar a freguesia de um equipamento escolar de grande 

qualidade. 

• Promover o sucesso educativo. 

• Promover a igualdade de oportunidades e o acesso a um ensino 

de qualidade. 
 

Complexidade na 
Implementação:  

Média 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Médio 

Prioridade da Acção:  

Muito elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta acção propõe dotar a freguesia de uma escola de excelência capaz de desenvolver as capacidades 

pessoais e preparar a comunidade para a sociedade da informação e do conhecimento. 

A construção de uma nova escola foi considerada pelo grupo de trabalho do tema na sessão de 

participação cidadã como o projecto mais urgente para a freguesia. De acordo com a Carta Educativa do 

Concelho existe uma proposta de construção de uma Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância 

para a freguesia. Este estabelecimento deverá receber os alunos das localidades de Azedia e Ribafria. 

Esta nova escola deve estar equipada com as mais modernas tecnologias de ensino, tendo em conta o 

Plano Tecnológico da Educação e as oportunidades do QREN, equipando as salas de aula com 

computadores com ligação à Internet em banda larga e aplicando os princípios da Escola Simplex.  

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Ministério da Educação, 

• Direcção Regional de Educação de Lisboa, 

• Comunidade escolar. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais – Regulamento Específico 

“Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar”. 

Plano Tecnológico da Educação. 
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N.º DA FICHA: 3.3 

SEMANA DA JUVENTUDE EM RIBAFRIA 

Objectivos:  

• Envolver e motivar a juventude da freguesia. 

• Dinamizar o movimento associativo juvenil em prol do 

desenvolvimento local. 

• Tornar os jovens mais participativos e solidários. 
 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação da semana da Juventude na freguesia de Ribafria. Pretende 

proporcionar à comunidade local e principalmente aos jovens uma semana diferente, repleta de 

actividades diversas como, colóquios e palestras sobre associativismo e desenvolvimento local, 

empreendedorismo e oportunidades de criação do próprio emprego e outros temas de interesse; 

exposições; actividades culturais; desportos radicais como BTT e TT; actuação de bandas e grupos 

juvenis locais; mostra de trabalhos e projectos realizados pelas várias colectividades; passeios e 

caminhadas pela freguesia; concursos de karaoke; etc. 

Este evento deverá ter o apoio da Câmara Municipal, Junta de Freguesia e de empresas locais para a 

sua realização e poderá ser organizado por uma associação local. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Empresas, 

• Associações locais, 

• Escolas, 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º DA FICHA: 3.4 

ESPAÇO JOVEM DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

• Apoiar a juventude da freguesia. 

• Criar um espaço para os jovens na freguesia. 

• Valorizar e promover o associativismo juvenil. 

 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Muito elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação de um Espaço Jovem na freguesia de Ribafria. Este espaço 

estará equipado com computadores com ligação à Internet e biblioteca. Neste espaço, desenvolver-se-

ão diversas actividades como grupos de debate e discussão, ateliês de expressão plástica e actividades 

de ocupação de tempos livres. Poderá também ser um espaço para o acolhimento de associações 

juvenis locais e do Grupo de Voluntários da Freguesia de Ribafria (Ficha de Acção 1.5). 

O Espaço Jovem poderá ficar localizado num edifício degradado da freguesia e que será requalificado e 

adaptado às novas funções.  

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Instituto Português da Juventude, 

• Associações juvenis locais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento – Regulamento Específico “Economia Digital e 

Sociedade do Conhecimento”. 

Programas e apoios do Instituto Português da Juventude. 

 
 
 



Agenda 21 Local de Alenquer 

Focagem na Freguesia de Ribafria 
 

41 

4.1.4 Vector 4: Reabilitar as Casas Antigas, Preservando o Património e 
Conseguindo Instalar Novos Usos 

Foi um dos temas prioritários mais votados na sessão de participação. Neste vector propõem-

se 5 Acções que têm como objectivos recuperar, preservar e valorizar o património material e 

imaterial da freguesia assegurando a conservação, renovação e a utilização adequada do 

mesmo e fomentando novas dinâmicas territoriais. 

Apresentam-se, em seguida, as Fichas de Acção correspondentes ao Vector “Reabilitar as 

Casas Antigas, Preservando o Património e Conseguindo Instalar Novos Usos”. 

 

N.º DA FICHA: 4.1 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Objectivos:  

• Recuperar e valorizar o património histórico-cultural da 

freguesia. 

•  Assegurar a conservação, a renovação e a utilização adequada 

do património. 

•  Atrair investimento público e privado. 

•  Promover a freguesia, o concelho e a região. 
 

Complexidade na 
Implementação:  

Média 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Elevado 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a recuperação e valorização do património histórico e cultural da 

freguesia nomeadamente igrejas, capelas, fontanários, moinhos, etc. 

Além da recuperação, propõe-se também a utilização e valorização deste património nomeadamente: 

• Colocação de sinalética, painéis informativos e mobiliário urbano adequado; 

• Criação de acessibilidades e a sua integração em percursos pedestres e rotas de visitação aos 

mesmos, conservando e valorizando o património natural envolvente (Ficha de Acção 4.5); 

• Criação de espaços de lazer e de apoio aos visitantes (Ficha de Acção 4.4). 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Proprietários, 

• Paróquia, 

• IGESPAR, 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  
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QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais - Regulamento Específico “Património 

Cultural”; 

Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental - Regulamento Específico “Gestão Activa de Espaços 

Protegidos e Classificados”.  

Programa de Intervenção do Turismo. 

Do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER): 

Medida - Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer. 

 

 

N.º DA FICHA: 4.2 

RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

Objectivos:  

• Requalificar as habitações degradadas/devolutas da freguesia de 

Ribafria. 

• Requalificar e vivificar os aglomerados urbanos. 

• Dignificar os espaços urbanos e atrair mais população para a 

freguesia.  

Complexidade na 
Implementação:  

Elevada 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Elevado 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção visa a intervenção sobre o património construído da freguesia no sentido de 

recuperar habitações devolutas e degradadas como forma de estimular a sua dinamização e a atracção 

de população jovem.  

É fundamental a criação de um conjunto de medidas de apoio à habitação e à reabilitação urbana como: 

• A comparticipação em obras de conservação, reparação ou beneficiação de habitações 

degradadas; 

• Criação de benefícios fiscais como redução do IMI, bonificação de taxas ao nível do licenciamento, 

aplicação de uma taxa superior nos terrenos incluídos no PDM quando não urbanizados, e outros 

benefícios fiscais; 

• Criação de incentivos ao arrendamento; 

• Criação de incentivos à reparação/pintura e limpeza de quintais; 

• Apresentação de programas de financiamento à requalificação urbana; 

• Refuncionalização de edifícios de traça tradicional para actividades associadas à preservação e 

valorização da cultura local. 

Para a sua concretização é importante a divulgação junto da comunidade, dos proprietários e dos 

construtores civis deste conjunto de incentivos e programas, fornecendo informação adequada e 
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realizando sessões de esclarecimento. A divulgação da informação pode ser feita pela Junta de 

Freguesia através de folhetos e de acções de informação sobre os programas e incentivos à reabilitação. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Proprietários, 

• Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU); 

• Moradores. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programas RECRIA, REHABITA e SOLARH. 

 

 

N.º DA FICHA: 4.3 

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Objectivos:  

• Sensibilizar a comunidade para a preservação do património 

histórico e cultural da freguesia. 

• Informar e dar a conhecer o património material e imaterial 

existente na freguesia. 

 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Moderada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta visa sensibilizar as comunidades locais, principalmente os mais jovens, para a 

importância do património histórico e cultural da freguesia e a sua preservação. Propõe-se, então, a 

realização de várias actividades como: 

• Dar a conhecer a riqueza patrimonial existente através da realização de passeios pedestres ou de 

BTT pela freguesia; 

• Recolher, junto dos mais idosos, as histórias, lendas e tradições da freguesia de modo a que essa 

riqueza cultural se mantenha; 

• Envolver os mais jovens na descoberta da sua freguesia e do seu concelho através da realização 

de um concurso de fotografia ou de trabalhos escolares; 

• Promover actividades entre jovens e idosos de recolha de poesia popular e música tradicional; 

• Realizar peças de teatro procurando reproduzir historicamente a freguesia e a sua vivência. 

• Preservação e recuperação de práticas e tradições culturais (espólio documental e material, artes e 

ofícios, folclore, música, trajes, receituário gastronómico). 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Escolas, 

• Associações locais, 
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• Junta de Freguesia de Ribafria, • Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 

 

 

N.º DA FICHA: 4.4 

ESPAÇO DE LAZER JUNTO AO RIO 

Objectivos:  

• Valorizar o património natural e histórico da freguesia. 

• Criar na freguesia um espaço público de lazer e convívio de 

qualidade. 

• Valorizar o rio e o espaço natural envolvente. 

 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção visa a criação de um espaço público de lazer de grande qualidade junto ao rio. 

Este projecto foi considerado um projecto prioritário para a freguesia pelos participantes da sessão de 

participação de Ribafria. 

Propõe-se, então, a limpeza, desassoreamento e requalificação das margens do rio com a criação de 

zonas de recreio e lazer, a construção de diques criando pequenos espelhos de água e vias de 

circulação alternativas como ciclovias e caminhos pedonais pela freguesia. É importante que estas 

acções preservem a diversidade e o interesse ecológico e que sejam minimizados os impactes negativos 

sobre a fauna e a flora. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional, 

• Direcção Regional de Agricultura e Pescas de 

Lisboa e Vale do Tejo, 

• Inspecção-Geral do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, 

• Instituto da Água (INAG), 

• Proprietários, 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental – Regulamento Específico “Acções de Valorização e 

Qualificação Ambiental”. 
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N.º DA FICHA: 4.5 

ROTEIRO DO PATRIMÓNIO DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

• Conhecer, valorizar e divulgar o património histórico, natural e 

cultural do concelho.  

• Promover a freguesia, o concelho e a região. 

• Induzir novas dinâmicas territoriais. 

 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação de um roteiro do património histórico, natural e cultural da 

freguesia de Ribafria. Para tal propõe-se: 

• Elaboração de roteiros turísticos que divulguem e valorizem o património natural, etnográfico, 

arquitectónico e cultural de Ribafria. Cada roteiro seria constituído por vários percursos podendo o 

roteiro completo durar cerca de dois dias ou um fim-de-semana. O turista/visitante desfruta de 

uma visita mais completa, usufruindo não só do património mas também dos ambientes 

preservados, da ruralidade e da riqueza natural e paisagística. 

• Criação de trilhos pedestres, TT e BTT com passagem em alguns dos pontos referidos 

anteriormente. 

• Criação de pacotes de oferta ligando produtos tradicionais, gastronomia, oferta cultural, hotelaria 

e restauração. 

• Reabilitação de alguns edifícios degradados/devolutos para usar como pontos de apoio e 

informação ao turista. 

• Criação de parcerias com produtores para receberem grupos nas suas propriedades a fim de 

mostrar os processos de produção agrícola e de criação de animais. 

• Criação de folhetos promocionais da freguesia, com informação sobre o descrito anteriormente.  

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Operadores turísticos, 

• Empresários agrícolas, 

• Empresários da hotelaria e restauração, 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais - Regulamento Específico “Património 

Cultural”; 

Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental – Regulamento Específico “Acções de Valorização e 
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Qualificação Ambiental”. 

Do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER): 

Medida - Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer. 

Programa de Intervenção do Turismo. 

 

4.1.5 Vector 5: Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas 

Neste vector propõem-se 3 Acções que têm como objectivos: 

• Promover, dinamizar e valorizar a actividade agrícola. 

• Fomentar a formação, qualificação e inovação do sector através do associativismo. 

• Potenciar o desenvolvimento da freguesia de Ribafria. 

Apresentam-se, em seguida, as Fichas de Acção correspondentes ao Vector “Bom Escoamento 

dos Produtos Agrícolas”. 

 

N.º DA FICHA: 5.1 

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

• Fomentar a comercialização dos produtos de um modo mais 

eficaz e mais rentável.  

• Fomentar o associativismo. 

• Tornar o sector agrícola mais competitivo local e regionalmente.  

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Muito Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação de uma Associação de Agricultores da Freguesia de Ribafria. O 

grande objectivo desta estrutura é a recolha dos produtos agrícolas e a sua comercialização. Para tal, 

propõe-se a aquisição de um transporte que serviria para a recolha dos produtos e para o seu 

encaminhamento até aos pontos de venda. 

A constituição desta associação foi considerada pelo grupo de trabalho do tema como um projecto 

urgente para fomentar a agricultura, captar mais jovens e para facilitar o escoamento dos produtos 

agrícolas. 

Esta acção é direccionada para pequenos produtores, de modo a facilitar o escoamento e a valorização 

dos seus produtos e das suas actividades. Com esta associação pretende-se ganhar escala e diminuir 
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custos. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Agricultores. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 

 

 

N.º DA FICHA: 5.2 

PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE AGRÍCOLA 

Objectivos:  

• Promover a agricultura e dinamizar a actividade económica da 

freguesia de Ribafria. 

• Fomentar o empreendedorismo e a inovação no sector. 

• Sensibilizar e incentivar os jovens para a temática. 
 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Com esta acção pretende-se promover e dinamizar o sector agrícola através da sensibilização e 

qualificação dos activos do sector, procurando novas formas de produção e produtos de qualidade, e da 

promoção da actividade e dos apoios existentes juntos dos mais jovens. 

Caberá à Associação de Agricultores da Freguesia de Ribafria (Ficha de Acção 5.1) a implementação 

desta acção podendo, ainda, ter uma função de controlo de qualidade dos métodos de produção 

utilizados (com a aposta na formação e qualificação profissional dos agricultores e na inovação do 

sector), fomentar a agricultura mais amiga do ambiente, assim como, a criação e exploração de uma 

marca que garanta a qualidade dos produtos e uma rentabilidade que os pequenos produtores, por si 

só, não conseguirão ter. 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Agricultores, 

• Empresas agro-alimentares, 

• LeaderOeste, 

• Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER): 

Medida - Informação e Formação Especializada; 
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Medida - Serviços de Apoio ao Desenvolvimento; 

Medida - Cooperação para a Inovação. 

 
 

 

N.º DA FICHA: 5.3 

FEIRA DO CAMPO E DOS PRODUTOS LOCAIS 

Objectivos:  

• Dinamizar a freguesia de Ribafria. 

• Promover os produtos locais e o saber-fazer tradicional. 

• Dinamizar o comércio tradicional local. 

• Escoar produtos agrícolas. 
 

Complexidade na 
Implementação:  

Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 

Reduzido 

Prioridade da Acção:  

Elevada 

 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação de uma Feira do Campo e dos Produtos Locais. Há que 

equacionar a sua localização, em Ribafria ou em Alenquer.  

Este evento, promovido conjuntamente pela Câmara Municipal, Junta de Freguesia ou Associação de 

Agricultores da Freguesia de Ribafria (Ficha de Acção 5.1). É uma forma de escoar directamente para o 

consumidor os produtos agrícolas da freguesia e realizar uma mostra do que se produz na freguesia.  

Esta feira realizar-se-ia todos os Sábados, de Maio a Outubro, e promoveria os produtos agro-

alimentares, a gastronomia, o artesanato, a cultura e as tradições locais. Acima de tudo visa escoar os 

produtos agrícolas dos pequenos agricultores que de outro modo tendem a perder-se ou a não ser 

rentabilizados.  

 

Potenciais Parceiros: 

• Câmara Municipal de Alenquer, 

• Junta de Freguesia de Ribafria, 

• Comerciantes, 

• Empresários agrícolas e suas associações, 

• Artesãos, 

• Escolas, 

• Associações locais, 

• Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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5. ANEXOS 

5.1 Programa 
 

 
21h00 Recepção aos Participantes e Distribuição de Material. 

21h15 Abertura da Sessão pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alenquer 
e pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ribafria. 

21h30 Objectivos do Trabalho e inserção na Agenda 21 de Alenquer 

21h45 Identificação e Hierarquização dos Principais Desafios ao Desenvolvimento da 
Freguesia de Ribafria. 

22h00 Aprofundamento dos Principais Problemas ao Desenvolvimento da Freguesia e 
Procura de Soluções. 

23h00 Apresentação do Resultado dos Trabalhos. 

23h15 Encerramento da Sessão.      
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5.2 Lista de Participantes  

Nome Entidade / Individual 

Amândio Silva Junta de Freguesia de Ribafria 

António Alberto Ivo Cidadão 

António Novais Asas de S. Mamede de Ventosa 

António Rodrigues Guapo Cidadão 

Carlos António Esteves Cidadão 

Carlos Silva Cidadão 

Carolina Louro Cidadã 

Célia Quitério Junta de Freguesia de Ribafria 

Dionísia Cunha Cidadã 

Ilídio Patrício Cidadão 

Ezequiel da Cunha Cidadão 

Fernando Lopes Santos Cidadão 

Francisco Nicolau Santos Cidadão 

Isabel Costa Cidadã 

João Carlos Francisco Cidadão 

João Oliveira Cidadão 

Joaquim Coelho Cidadão 

José Pereira Cidadão 

José Vicente Cidadão 

Laurinda Alqueidão Cidadã 

Leonel Granadas CDU 

Luís Ferreira Bloco de Esquerda 

Manuel Caseiro Junta de Freguesia de Ribafria 

Maria Antonieta Ferreira Junta de Freguesia de Ribafria 

Maria Augusta Caseiro Cidadã 

Maria Carminda Caseiro Cidadã 

Maria Costa Paulino Cidadã 

Maria Rosário Guapo Cidadã 

Mário Bailão Transportes Bailão 

Paulo Esteves Colectividade do Mato 

Rogério Carvalho Cidadão 

Rui Cantarilho Paróquia 

Rui Santos Cidadão 

Valério Luís CDU 

 


