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Programa Ação  

GIRO 2017: Em defesa do Território  

Serra de Sintra – Sintra, 13 de Outubro 2017 

ENTIDADE GRACE em parceria com a Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A.. 

Para mais informações, consulte: http://www.parquesdesintra.pt/ 

CONTACTOS 

RESP. AÇÃO 

Maria Inês Moreira (PSML) - 962 051 261 

Diogo Sousa Pinto (PSML) - 964 589 462 

Paula Miranda (GRACE) 

Filomena Esteves Carvalho (GRACE) 

Luís Roberto (GRACE) 

Joaquim Damas (GRACE) 

Carlos Ramos (GRACE) – 917 454 746 

PONTO DE 

ENCONTRO 

Estação ferroviária da Portela de Sintra (mapa e indicações em anexo) 

DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

Arranque manual das espécies jovens invasoras lenhosas; 

Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

PROGRAMA 09:00 | Receção e Briefing voluntários  
09:30 | Formação Equipas e início da ação 
12:00 | Almoço e foto de grupo 
13:00 | Reinício das atividades com ação de sensibilização  
16:30 | Briefing final 
17:00 | Fim das atividades 
Para que as atividades se realizem na sua totalidade, pedimos o cumprimento do horário. 

TRANSPORTE Aconselhamos vivamente a que os voluntários se desloquem de comboio: estação da CP – 

Portela de Sintra (linha de Sintra). O acesso ao local da ação será feito de minibus. 

NOTA: O parque de estacionamento da Portela de Sintra é pago, porém há um Parque 

gratuito em frente (na Avenida Mário Firmino Miguel), que possibilita o acesso pedonal à 

estação ferroviária.  

ALMOÇO Local do almoço: Tapada do Mouco 

Alimentação e bebidas asseguradas. 

VOLUNTÁRIOS   Esta ação vai contar com a participação de: 

- 25 Empresas Associadas GRACE; 

- 4 Entidades convidadas; 

- 298 Voluntários. 

http://www.parquesdesintra.pt/
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MATERIAL 

DISTRIBUÍDO 

- T-Shirt e panamá; 

- Luvas de trabalho; 

- Mochila com snack e garrafa de água; 

SEGURO Assegurado por cada empresa/ instituição. 

PREVISÃO 

METEOROLÓGI

CA 

 
 

NOTAS GERAIS Solicitamos a todos os participantes que, no caso de terem de abandonar o local mais cedo do que o 

previsto, avisem antecipadamente os responsáveis do GRACE. 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

IMPORTANTES 

1. Utilização de impermeável, roupa/calçado leve e confortável (não aconselhamos o uso de calções 

nem de calçado aberto). Solicitamos que levem protetor solar. 

2. Os participantes serão responsáveis pelos seus pertences, devendo por isso, levar apenas o 

indispensável (atenção medicamentos). 
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Anexo I – Mapa de Acesso 
 

Morada Ponto de Encontro: Estação da CP - Portela de Sintra - Largo Vasco da Gama 2710-

450 Sintra 

GPS: 38° 48′ 8.13″ N, 9° 22′ 35.05″ W 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


