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Compete à junta de freguesia no âmbito do planeamento da respectiva 
actividade e no da gestão financeira:  

a) Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do 
plenário de cidadãos eleitores as opções do plano e a proposta do 
orçamento;  
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PLANO DE ACTIVIDADES 

 

I – INTRODUÇÃO 
Vamos dar início ao terceiro ano do nosso mandato, com a mesma vontade de 
projectar o nosso trabalho como se do primeiro ano se tratasse. As pequenas novas 
ideias, emanadas do executivo, tendo como suporte o nosso orçamento, e 
objectivamente realizáveis, serão executadas, como sempre, no melhor diálogo e 
concordância com as restantes forças políticas assentes na nossa assembleia de 
freguesia. 

Como tem vindo a acontecer nos anos anteriores, o presente documento “Opções 
do Plano”, visa globalmente o conjunto de anos do actual mandato, pois não se 
justifica na nossa freguesia a apresentação de um Plano com acções concretizáveis 
anualmente. 

Os grandes projectos continuam longe de poderem ser realizáveis face aos nossos 
poucos recursos, apesar de prevermos um muito ligeiro aumento da verba atribuída 
pelo Fundo de Financiamento das Freguesias. Por essa razão não se justifica a 
apresentação do “PPI – Plano Plurianual de Investimento”, e assim o nosso 
orçamento, sujeito a deliberação na assembleia, não comporta qualquer verba com 
esse propósito. No entanto, continuaremos a usar alguma imaginação e 
capacidade de trabalho para por em prática algumas propostas, sempre no intuito 
de dar aos nossos munícipes um melhor dia a dia. 

Continuaremos, e é esse o nosso dever, atentos às necessidades daqueles, 
especialmente dos mais idosos e carentes, tentando ser uma voz activa e 
reclamante junto da ou das entidades com capacidade de as resolver. 

 

II – FILOSOFIA E ESTRATÉGIA 
A nossa filosofia e estratégia de trabalho continuarão a ter como base um espírito 
de cooperação com todas as entidades, individuais ou colectivas, procurando 
novos caminhos e novas dinâmicas de trabalho. Como sempre, continuaremos 
abertos a desenvolver e a apoiar projectos conjuntos. 

O relacionamento com funcionários, colegas autarcas e munícipes, continuará 
franco, aberto e participativo, ouvindo, respeitando e aceitando as suas ideias e 
sugestões. 
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III – PROPOSTAS 

a) – Imóveis Qualificados / Monumentos 
Na área abrangida pela nossa freguesia estão situados a maior parte dos edifícios 
e peças monumentais, e com as áreas das freguesias de Santo Antão e S. 
Mamede, constituímos um centro histórico de grande interesse turístico e enorme 
monumentalidade, já amplamente reconhecido nacional e internacionalmente. 

Não conseguimos com os nossos recursos fazer grandes intervenções nesta área. 
No entanto, desempenhamos um trabalho importante na protecção e diagnóstico 
de problemas que possam surgir. Estaremos atentos e esperamos de igual modo a 
cooperação dos nossos residentes neste campo. 

 

b) – Trânsito e Estacionamento 
A falta de estacionamento continua a ser talvez um dos problemas de maior 
gravidade que temos de enfrentar no nosso dia-a-dia. O nosso centro histórico 
continua a não estar preparado para suportar a grande circulação de viaturas 
automóveis. 

Temos cada vez mais de nos preparar para mudar os nossos hábitos de 
convivência e comportamento social. 

As zonas de grandes serviços (Bancos, Seguros, etc.) terão gradualmente de se 
deslocar para áreas mais limítrofes, limitando cada vez mais o centro histórico a 
residentes, pequenos comerciantes, restauração e pequenos serviços. 

A muito breve prazo teremos de pensar em medidas mais profundas, como criar 
zonas de total não circulação de veículos automóveis, ou limitar os dias de 
circulação, porque não só está em causa o fenómeno do grande aumento do 
parque automóvel, mas porque ele também será o causador do aumento dos níveis 
de poluição. 

Vamos continuar a promover o uso da linha azul enquadrado neste contexto. 

Estamos também atentos à gradual desertificação que se tem assistido no nosso 
centro histórico, como aliás vem indicado no estudo social que as freguesias 
promoveram e concretizado pela Assistente Social que aqui trabalhou durante 
alguns meses. Tendo como base esse estudo, iremos propor medidas que a nosso 
ver possa inverter esta situação, algumas delas já propostas nos anos anteriores, 
tais como: 

 

 Apoiar os comerciantes da nossa área, em especial os mais pequenos, 
propondo flexibilidade de horários, incluindo a promoção de abertura 
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comercial aos Domingos e feriados, beneficiando estes com a diminuição ou 
total isenção de algumas taxas ou impostos municipais, bem como propor 
iniciativas que visem trazer as pessoas às compras ao centro histórico com 
a criação do autocarro do centro histórico gratuito, que a determinadas 
horas do dia tragam e levem pessoas dos bairros periféricos da cidade; e, 

 

 Apoiar os jovens que queiram residir no centro histórico, propondo medidas 
que visem melhorar o mercado de arrendamento, ou por qualquer forma 
legal os beneficiem em termos de aquisição de imóveis para sua habitação 
própria e permanente. 

 

c) – Vias Públicas / Higiene, Iluminação, Acessos e Circulação 
Rapidamente, e para contrapor à continuada desertificação do C.H., necessitamos 
de captar mais população, facto que aliado ao grande número de estudantes aqui 
residentes em grande parte do ano, nos obriga a permanecer atentos às 
necessidades e a um maior cuidado na limpeza da nossa área. 

Vamos continuar a exigir às entidades competentes um maior empenho na área da 
limpeza, e simultaneamente reflectir em novas estratégias de recolha de lixos, em 
horários mais flexíveis e zonais. 

Bem como insistir na criação, junto aos actuais depósitos subterrâneos, de 
instrumentos específicos para recolha de dejectos de animais domésticos, uma vez 
que é normal vermos a população da nossa área, na sua maioria idosa, a passear 
os seus animais, que para muitos deles são a sua única companhia. Sobre este 
tema vamos iniciar uma campanha junto da população, visando precisamente 
transmitir as regras de bom comportamento que os proprietários desses animais 
têm de ter, visando o respeito pelas pessoas e pelo espaço que é de todos. 

Continuaremos atentos às queixas sobre escoamento de águas pluviais e exigir 
intervenção no desentupimento de sarjetas e rectificação desse escoamento 
especialmente nalgumas zonas de maior dificuldade. 

Junto da EDP continuaremos a reivindicar a melhoria das condições de iluminação, 
com a substituição de lâmpadas fundidas, facto muito vulgar na nossa freguesia.  

Tentaremos ser porta-voz daqueles que continuam a sofrer na sua vida diária, com 
as barreiras arquitectónicas que os impossibilitam no acesso a um grande número 
de edifícios públicos, como é o caso do Tribunal Judicial e Repartição de Finanças, 
bem como exigir a eliminação de algumas dessas barreiras nas vias públicas e 
passeios. 
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d) – Área Social, Desportiva e Social 
A área social foi uma das nossas grandes batalhas do ano de 2007. O Estudo 
Social elaborado e já publicamente apresentado junto dos nossos parceiros sociais, 
foi elogiado e trata-se de uma peça importante para o futuro. 

Ele faz uma fiel análise de todo o Centro Histórico, demonstra as suas carências e 
indica-nos a forma de as minimizar. 

Associada à ideia da necessidade de regeneração de todo o Centro Histórico, numa 
perspectiva física, isto é, do parque habitacional e dos espaços públicos, 
continuaremos, tal como tem vindo a acontecer, a ter reuniões de trabalho com a 
“SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana” e “Empresa Parque Expo”, expressando 
a ideia de defesa do factor humano, ou seja a defesa das pessoas aqui residentes 
e usufrutuários deste espaço. 

Apoiando-nos no Diagnóstico Social iremos defender a ideia, atento o facto da 
Universidade estar sediada na nossa freguesia, da implementação de uma UNIVA – 
Unidade de Inserção na Vida Activa, destinada à população universitária, 
procurando dinamizar junto da Câmara a sua criação, visando o mercado de 
trabalho, através de vínculos contratuais ou estágios em empresas da região, 
estabelecendo acordos com as indústrias e serviços, potenciando estes recursos 
humanos em recursos capazes de capitalizar riqueza e desenvolvimento social. 

Vamos continuar atentos às condições de vida dos munícipes mais necessitados, e 
dentro do possível, mobilizar esforços com vista a canalizar soluções que visem 
minimizar as suas dificuldades. 

Também neste contexto continuaremos a ajudar a promover o Cartão Social do 
Munícipe Idoso e os seus benefícios. 

Neste contexto social, porque pensamos ser fundamental, vamos tentar alcançar 
os meios que visem, em conjunto com as restantes freguesias do Centro Histórico, 
continuar com o Estudo Social, constantemente em evolução pois ele não se 
esgota no tempo, e preservar a colaboração da Assistente Social que connosco 
colaborou no último ano, e cujo contrato terminou recentemente, mas que estamos 
esperançados regressará muito brevemente. 

Continuaremos a promover programas de excursões, lúdicos, desportivos e 
culturais, bem como outros, sempre que possível, designadamente aqueles 
organizados em conjunto com as outras freguesias, como é exemplo o Magusto e a 
comemoração do Mês do Idoso. 

Continuaremos a promover acções de sensibilização nas áreas da saúde 
relacionadas com a população mais idosa, tal como já aconteceu este ano. 

Sempre que possível, estabeleceremos protocolos e acordos visando proporcionar 
aos nossos idosos a prática de actividades lúdicas e físicas (ginástica, dança, etc.) 
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e) – Instalações e Equipamentos 
Continuaremos a colaborar com a cedência de instalações para a realização de 
acções culturais, sociais, conferências ou outras iniciativas consideradas de visível 
interesse para a comunidade. 

Continuaremos a desenvolver, em conjunto com as outras freguesias do Centro 
Histórico, outras participações nestas e noutras áreas, bem como reactivar, manter 
e desenvolver a sala da Internet existente nas nossas instalações, com grande 
participação de jovens de todas as freguesias, desviando-os dos perigos existentes 
na nossa sociedade relacionados com a toxicodependência e delinquência. 

Está já previsto a reformulação da nossa página na Internet, criando novas 
funcionalidades com vista a facilitar a comunicação dos munícipes e a obtenção de 
informação, pondo à sua disposição outro modo de relacionamento com os seus 
autarcas. 

Está prestes a ficar concluído o processo de constituição do brasão, selo e bandeira 
da freguesia, com a sua publicação no Diário da República, que só ainda não se 
concretizou devido à falta de um formalismo informático. 

 

IV – OBJECTIVOS 
Temos outros objectivos que nunca poderão ser concretizados sem a colaboração 
dos serviços camarários, dado que o nosso orçamento não suporta por si só 
condições para a sua realização, a não ser o nosso empenhamento e capacidade 
de convencimento, tais como: 

a) – Aguardamos por parte da CME a concretização do programa de renovação 
e melhoramento da Rua Mendo Estevens, que nos está prometido, e que 
segundo última informação, está prestes a iniciar; 

b) – Iremos continuar a propor o melhoramento da sinalização indicativa da 
localização e das características arquitectónicas dos nossos monumentos; 

c) – Propor, porque insuficientes, a colocação de novas papeleiras e 
ecopontos; 

d) – Incentivar o uso da medida já em execução, que é a recolha de cartão nos 
estabelecimentos comerciais; 

e) – Junto da respectiva Comissão Municipal vamos continuar a propor 
medidas que visem melhorar as condições de carga e descarga de 
mercadorias junto aos estabelecimentos comerciais; e, 
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f) – Solicitar reforço se necessário do patrulhamento nocturno. 

 

V – RECURSOS HUMANOS 
Iremos continuar a incentivar os nossos funcionários a frequentarem acções de 
actualização e formação, visando uma melhoria de funcionamento e atendimento. 

Em relação a bens de equipamento, e face aos adquiridos bem recentemente em 
estanteria e armários para arquivo, não vislumbramos qualquer necessidade a 
médio prazo. 

VI – NOTA FINAL 
Como sempre, terminamos da mesma forma, com a promessa da nossa dedicação, 
trabalho e capacidade de ouvir. Os problemas da nossa freguesia não têm rótulo, 
eles não são propriedade de partidos ou grupos, não são de esquerda, nem do 
centro, nem da direita. São problemas que nos afectam a todos. 


