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Origem do Nome 

FAIA, árvore que está na origem do Topónimo de Fanhões, onde os registos mais 

antigos indicam que o nome “Fanhões” está relacionado com a flora que 

abundava nesta freguesia verdejante, rica em alcatins ou faias, que derivam do 

latim “fagea” ou “fagu”, do seu nome cientifico Fagus sylvatica L.  

Missão 

FAIA – Grupo de Voluntários pela Natureza, é um projeto da Junta de Freguesia 

de Fanhões, aberto à participação de toda a população, entidades humanitárias, 

educativas, cívicas, desportivas, culturais e religiosas, com a missão de 

acompanhar, promover e dinamizar as políticas relativas ao ambiente no território 

da Freguesia de Fanhões 

Orientações estratégicas 

 Implementar no território da Freguesia de Fanhões uma verdadeira politica 

ambiental; 

 

 Promover a educação territorial e a mobilidade sustentável; 

 

 Dinamizar a sustentabilidade ambiental, social e económica na área da 

freguesia;  

 

 Fomentar a ligação da população à causa ambiental, promovendo a 

biodiversidade e as ações/projetos à escala local; 

 

 Garantir a implementação de projetos e orientações que valorizem o território, 

a Ruralidade a e Etnografia Local; 

 

 Promover a atratividade ao território: “Parque Municipal do Cabeço de 

Montachique”, “Rota das Linhas de Torres”, “Rota do Memorial do Convento” 

e “Fanhões – Capital do Calceteiro”;  

 

 Ambicionar uma comunidade mais sustentável;  

 

 Valorizar as novas Energias;  

 

 Aumentar a informação e a sensibilização para as boas práticas ambientais, 

através de folhetos, outdoors, redes sociais e site oficial da Junta de 

Freguesia; 
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 Melhorar a capacidade da Junta de Freguesia na resposta adequada às 

necessidades ambientais;  

 

 Valorizar o voluntariado, as escolas e o trabalho de equipa e dignificar a 

ruralidade e a etnografia local; 

 

 Fortalecer a dinâmica e o objetivo do FAIA – Grupo de Voluntários pela 

Natureza;  

 

 Otimizar a gestão dos recursos materiais e financeiros alocados ao projeto 

FAIA de modo a obter uma maior eficiência. 

Objetivos Operacionais 

 Envolver toda a população no projeto ambiental da Freguesia desenvolvendo 

ações à escala local;  

 Promover a ligação a Entidades, Grupos e Organizações de causa ambiental 

e animal;  

 Fortalecer a imagem do FAIA – Grupo de Voluntários pela Natureza, através 

de iniciativas, partilha de informação, sinergias conjuntas e boas práticas que 

contribuam para fomentar as relações sociais e as parcerias com outras 

organizações ambientais; 

 Candidatura da Freguesia de Fanhões a Eco-Freguesia XXI edição 2022/23;  

 Criação de um Orçamento Participativo direcionado a projetos ambientais / 

animais;   

 Finalizar o projeto “Caminho das Lavadeiras” e o designado pela APA de 

“Desenvolvimento e elaboração de projeto de execução para criação de 

estrutura de retenção de águas na Ribeira de Fanhões”. 

 Colocação progressiva de Redes de Drenagem Ecológica nos principais 

descarregadores pluviais para os Rios Fanhões e Casaínhos;    

 Conseguir a criação de zonas ambientais protegidas e proteção dos habitats 

de ictiofauna presentes nas linhas de água;  

 Proteger a Boga-Portuguesa presente no Rio de Fanhões e espécie em 

elevado risco e extinção;   

 Promover os projetos do Núcleo Escolar “Educar Regionalizando”, “Nós 

Fazemos o Bom Ambiente” e “Navegar é Preciso”; 

 Reduzir o uso gradual do Glifosato optando por soluções mais ecológicas ou 

herbicidas sem pictograma de risco / mínimo impacto ambiental;   

 Aumentar as zonas de visitação e interesse ambiental; 
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 Construir zonas circuláveis no Rio de Fanhões e Casaínhos; 

 Realizar a limpeza das asnagas e antigos caminhos empedrados, abrindo 

novas vias de circulação pedonal promovendo a caminhada e as ligações 

ancestrais entre as localidades;  

 Concretizar ações de sensibilização à limpeza no espaço público, projeto 

“Fanhões – Também quer ser a Capital da Limpeza” e melhorar a sinalética 

de sensibilização ambiental;  

 Realizar ações conjuntas de limpeza das linhas de águas;  

 Sensibilização de Segurança - Fogos Rurais em coordenação com a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões;  

 Acompanhar e promover a colocação de energias renováveis nos edifícios da 

Junta de Freguesia e solicitar a colocação de carregadores elétricos em 

diversos prontos da Freguesia;   

 Fomentar Projetos de Reflorestação e Hortas Comunitárias;  

 Reduzir as regas e o consumo de água em espaços verdes com a colocação 

de rega gota a gota e a colocação de espécies autóctones; 

 Colocação de plantas aquáticas que potenciem a despoluição da água dos 

rios em coordenação com entidades ambientais; 

 Construção e colocação de ninhos que ajudem à fixação de aves na 

Freguesia; 

 Construção e colocação de “Hotéis de Insetos”;  

 Manutenção das Fontes desenvolvendo trabalhos / estudos que promovam a 

preservação / recuperação das suas nascentes;   

 Promover a preservação e o equilíbrio das espécies cinegéticas em 

colaboração com o Clube de Caçadores de Fanhões;   

 Fomentar a prática de atividade desportiva na natureza;  

 Acompanhar as estratégicas do Município para o território do Concelho de 

Loures; 

 Tornar a freguesia, conjuntamente com a zona norte do Concelho de Loures 

um espaço de eleição para a prática de desportos de e na natureza;  

 Trabalhar com o Município / Departamento Ambiente na limpeza das linhas 

de água;   

 Acompanhar os desenvolvimentos da causa ambiental no mundo em temas 

sensíveis como a Água, Energia ou Aquecimento Global.  
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Recursos 

Os objetivos definidos serão prosseguidos pelo FAIA - Grupo de Voluntários pela 

Natureza, conjuntamente com os recursos humanos, financeiros e materiais 

afetos à Junta de Freguesia de Fanhões e sustentados pelo seu orçamento, 

através dos projetos definidos em PPA, podendo existir donativos, apoios e 

financiamentos externos de modo a cumprir os objetivos operacionais, avaliando 

sempre os recursos numa perspetiva de economia, eficácia e eficiência.  

                                                                                                                                                         

 


