Município de Aveiro

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de
Assembleia de Freguesia a 28 de abril
(Período de janeiro a abril de 2022)
Ex.mo Sr. Presidente,
Ex.mos Senhores Membros da Assembleia de Freguesia,
COMUNICAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE
Nesta comunicação escrita procurar-se-á, de forma sucinta, relatar todos os trabalhos
desenvolvidos na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no período supramencionado.

----------------------------------------------RELATÓRIO--------------------------------------------------

1- Serviço Administrativo
- Preenchimento mensal em suporte informático de toda a informação solicitada pela DGAL
(Direção Geral das Autarquias Locais) na aplicação SISAL (Sistema de Informação para o Subsetor da
Administração Local) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais):
- Entrega da relação de remunerações, emissão de guias e pagamento da Segurança Social;
- Entrega das contribuições ADSE em suporte informático;
- Continuidade do arquivo informático de documentação/informação referente aos Cemitérios da
Freguesia. Remuneração sepulturas Cemitério de Nariz;
- Divulgação assertiva e contínua de ofertas de emprego;
- Contabilidade Autárquica;
- Tratamento de correspondência;
- Atendimento ao público;
- CTT – Posto de Correios de Requeixo;
- Postos Pagaqui;
- Dinamização da página do facebook e página Web da Freguesia com informações diversas
(eventos, notícias, ofertas de emprego, editais);
- Apoio ao preenchimento do Modelo 3 de IRS;
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- Organização do ato eleitoral (Legislativas);
- Serviços Espaço de Cidadão: Entre 01/01/2022 e 22/04/2022 foram realizados 635 serviços do
Espaço Cidadão. Maioritariamente os serviços prestados estão relacionados com Segurança Social
(pedido de informações e envio de processos, simulador de pensão); Emissão Chave Móvel Digital;
Renovação ou alteração de morada no Cartão de Cidadão; Pedido de Registo Criminal; Finanças
(IUC, Certidões, Arrendamento, validação de faturas e entrega de IRS); Renovação de carta de
condução; Agendamentos (IRN, Seg. Social, ACT); ADSE (entrega de documentos); SPMS (taxas
moderadoras, receituário e Certificado Digital). Nesta fase destacam-se sobretudo os serviços
relacionados com a confirmação da composição do agregado familiar, validação de faturas e o
preenchimento de IRS.

2- Social
- Projeto “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz com Coração” – Aceitação de bens
alimentares, roupas, brinquedos e outros bens essenciais para distribuição pelas pessoas mais
carenciadas da Freguesia;
- Apoio às atividades CLDS4G;
- Representação oficial do Executivo na apresentação da candidatura de Aveiro a capital europeia
da Cultura 2027, sessão de encerramento de Aveiro Steam City, abertura da Feira de Março,
tomada posse do novo director do Agrupamento de Escolas de Eixo e entrega prémios prova XCO
organizada pela Associação Desportiva de Nariz. Acompanhamento da prova "Aveiro Spring
Classic";
- Apoio no transporte de alimentação a infectados com Covid-19;
- Colaboração no transporte de bens para a Ucrânia;
- Dinamização de ação de formação “Português – Língua de acolhimento” vocacionada para
imigrantes.

3- Ação de Urbanização (infraestruturas), ambiente e outros


Construção de valetas:
- Rua Rosa Gomes Oliveira (Carregal)
- Rua Cega e Rua da Fonte Bebe e Vai-te (Nariz)
- Avenida Manuel António Camelo, Rua da Escola e primeira fase Rua Direita (Mamodeiro)
- Rua de São Paio e Rua da Lavoura (Requeixo)



Alargamento da Rua Direita (Póvoa do Valado)



Requalificação de espaço público na Rua da Arrota (Póvoa do Valado)



Reparação de barraquinas
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Construção de peças para sepulturas
Serviços comuns às três áreas geográficas:



Limpeza e manutenção de fontes;



Limpeza e manutenção de cemitérios;



Limpeza de valetas;



Serviços de jardinagem:


Largo da Igreja - Requeixo



Largo da Igreja - Nª Sra de Fátima



Largo do Coreto - Póvoa do Valado



Limpeza da Rotunda do Canto da Leira – Nariz



Cemitérios da Freguesia



Parques de Merendas de Nª Sª de Fátima e Nariz



Jardim Foral



Parque Lazer de Requeixo



Jardim na Bica



Jardim Fonte da Costeira

4- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas,
desportivas e outras
Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da Freguesia às associações
e/ou demais entidades públicas/privadas designadamente:
 22 de janeiro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Agrupamento de Escuteiros
 09 de fevereiro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Espaços de ativação
comunitária
 09 de fevereiro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Inovação e
empreendedorismo social / Gestão associativa
 10 de fevereiro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Espaços de ativação
comunitária
 10 de fevereiro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra
de Fátima – Formação
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 19 de fevereiro – Parque de Merendas de Nariz – Encontro Infância Missionária
 28 de fevereiro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Espaços de ativação
comunitária
 08 de março – Centro Social de Requeixo – CLDS4G – Agricultura sustentável: métodos de
produção agrícola diminuindo a utilização de fitofármacos
 09 de março – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Contabilidade e
fiscalidade associativa / Financiamento e entidades de apoio
 16 de março – Salão Nobre Junta de Freguesia em Nariz – CLDS4G – Ação de sensibilização
Nutricionista
 17 de março – Centro Social de Requeixo – PS – Reunião
 17 de março – Centro Social de Requeixo – CLDS4G – Ação de sensibilização
 25 de março – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Paróquia Nª Sra de Fátima – Ensaio
Grupo Coral
 30 de março – Sala de reuniões Junta de Freguesa em Nª Sra de Fátima – Rota da Água –
Reunião
 25 de março – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Casa Mãe de Aradas – Atendimento
RSI
 01 de abril – Salão Nobre Junta de Freguesia em Nariz – CLDS4G – Ação de sensibilização
Nutricionista
 05 de abril – Salão Nobre Junta de Freguesia em Nariz – CLDS4G – Ação de sensibilização
GNR
 06 de abril – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Relação com a comunidade
/ Capacitação e desenvolvimento pessoal / Comunicação e Marketing Digital
 9 e 10 de abril – Parque de Merendas de Nariz – Agrupamento de Escuteiro n.º 136 Santo
André (Esgueira)
 17 de março – Centro Social de Requeixo – PS – Reunião
 08 de abril – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Prevenir e atuar em
situações de emergência e calamidade
 16 de abril – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima –
Encontro de Jovens
 19 e 26de abril – Sala de reuniões Junta de Freguesa em Nª Sra de Fátima – Rota da Água –
Reunião
 22 de abril – Centro Social de Requeixo – CLDS4G – Ação de sensibilização Nutricionista
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Desporto – Seguindo as normas da DGS e enquanto foi possível continuidade na colaboração das
atividades desportivas, nas modalidades de:





Ginástica Sénior Requeixo
Ginástica Sénior Nariz
Judo Nª Sra de Fátima (infantil e adultos)
Hidroginástica

5- Outros assuntos
- Informação Financeira

- Programa Eco-Freguesias XXI
Foi com todo o gosto que a Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz se associou ao
Programa Eco-Freguesias XXI.
Este programa contribui para a implementação do nº 11 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ONU, Agenda 2030) – comunidades inclusivas, resilientes, seguras e sustentáveis,
alinhando-se diretamente com os três eixos da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (APA,
2017): economia circular, descarbonizar a sociedade e valorizar o território.
O Eco-Freguesias XXI é um projeto da ABAE - Associação Ambiental para a Sustentabilidade,
iniciado em 2014 que visa trabalhar com as freguesias no sentido do desenvolvimento de
comunidades sustentáveis.
Estrutura-se no desenvolvimento e motivação para a implementação de diversas ações/projetos à
escala local que contribuem para a transformação, no sentido de uma comunidade mais
sustentável.
A participação no Eco-Freguesias XXI decorre em várias fases. Este processo culminará com a
candidatura ao galardão, que decorre até ao final do ano de 2022, e termina com a atribuição da
Bandeira Verde em 2023, símbolo de um inequívoco compromisso com a sustentabilidade.
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Após a inscrição seguiu-se a sondagem “Quero Viver numa Eco-Freguesia”, que se encontra a
decorrer. Trata-se de questionário que pretende auscultar a população da freguesia relativamente
à qualidade do espaço público, limpeza urbana e espaços verdes, e ainda reunir propostas de
melhoria em cada uma das áreas temáticas.
No âmbito de atuação para a candidatura à atribuição da Bandeira Verde estão ações relacionadas,
entre outros, com:
- Criação de mascote de reciclagem da Freguesia;
- Ações de formação; Realização de atividades com motivação ambiental;
- Fomentação do fim da aplicação de herbicida;
- Valorização das linhas de água;
- Criação da Rota da Água;
- Dinamização da qualidade e variedade do Parques da Freguesia;
- Food-Forest e Incentivo à compostagem;
- Criação de jardins selvagens e flores silvestres (“hotéis” para insectos).
- Dia Internacional das Florestas
No dia em que se comemorou o Dia Internacional das Florestas, a Junta de Freguesia de Requeixo,
Nª Sra de Fátima e Nariz iniciou a concretização de mais um compromisso eleitoral: criação da Pista
BTT / Food- Forest. Esta iniciativa, efetuada com colaboração da Câmara Municipal de Aveiro,
Associação Florestal do Baixo Vouga e a Associação Agarrados ao BTT, faz também parte de um
conjunto de ações no âmbito da candidatura ao programa Eco-Freguesias XXI.
- Semana da Saúde
Da comemoração da semana da saúde destaca-se o momento alto que foi a reativação da
realização da Feira da Saúde.
Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, que decorreu no passado dia 7 de abril, a Junta de Freguesia
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em colaboração com o Centro Social e Paroquial de Nª Sra
de Fátima, voltou a promover a Feira da Saúde, ainda de que uma forma simbólica e procurando
respeitar todas as normas relacionadas com a pandemia.
Neste dia foi possível proceder ao rastreio de tensão arterial e glicémia, com a colaboração do
serviço de enfermagem da Extensão de Saúde local, e participar na sessão de educação para a
saúde sobre alimentação saudável promovida pela nutricionista, Dra Mariana Pinheiro.
Também a APACID – Associação de Apoio a Cuidadores de Pessoas Dependentes e a Lenadais
estiveram presentes para dar a conhecer os seus serviços.
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- Participação Guia do Autarca (Diário de Aveiro)
“A Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz dispõe de paisagens deslumbrantes.
Em qualquer um dos seus Parques de Merendas poderá usufruir de um belo convívio em ambiente
natural. A Freguesia privilegia também o desporto e poderá efetuar diversas práticas desportivas
nos equipamentos de tem ao dispor. A Rota da Água bem como a via ciclável e pedonal entre os
parques ribeirinhos de Requeixo e do Carregal serão uma forma de estar ativo, percorrendo os
trilhos indicados e usufruindo da natureza. Também o património religioso e edificado constituem
uma forte atração para os nossos visitantes. Brevemente poderá ainda visitar o Museu da Terra
(Requeixo) e usufruir do Salão de Eventos/Rota da Bairrada em Nariz. Com um forte movimento
associativo terá a oportunidade de participar nas atividades promovidas. Em qualquer uma das
localidades disporá de diversos estabelecimentos comerciais prontos a responder às suas
necessidades.
Tudo isto tão perto de si!
Venha visitar-nos!”

- Início da construção do novo Centro Escolar
No passado dia 14 de fevereiro deu-se início à contrução no novo Centro Escolar de Nª Sra de
Fátima. A instalação da nova Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância vai servir a população
das povoações integradas na Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz.
A nova Escola visa substituir os edifícios escolares da EB de Mamodeiro, EB e Jardim de Infância da
Póvoa do Valado, EB de Nariz e EB de Requeixo, que têm baixa frequência e uma dispersão não
sustentável, criando uma nova oferta num espaço de elevada qualidade com capacidade para oito
turmas.
O projeto prevê a construção de oito salas para o 1.º Ciclo e três salas para a Educação Pré-Escolar,
para além dos espaços comuns às duas valências e a uma zona exterior de recreio com
polidesportivo integrado.
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Aquando da ativação da nova Escola e Jardim de Infância, a Câmara Municpal de Aveiro
implementaré um sistema e circuito de transporte dedicado para as Crianças com residência mais
distante e que necessitarem desse serviço.
- Exposição “Aveiro Jovem Criador 2022”
Desde o dia 5 de março até ao dia 30 de abril decorrerá a exposição do Concurso “Aveiro Jovem
Criador 2022”. O Concurso foi dirigido a jovens com idades dos 12 aos 17 e dos 18 aos 35, nas áreas
de Arte Digital, Audiovisual, Escrita, Fotografia, Ilustração, Música e Pintura. Teve como principal
objetivo promover a participação de todos os jovens artistas, desenvolvendo espaços de incentivo
e de divulgação das ideias produzidas nas áreas artísticas a concurso, estimulando novos talentos.
Nesta edição comemorativa em que se celebrou os 20 anos deste Concurso, o Município preparou
a realização de uma Exposição retrospetiva, com a apresentação pública de cerca de 50 trabalhos,
de vários Artistas Premiados nas diversas áreas das 19 edições anteriores, a decorrer em diversas
localidades do Município de Aveiro, nos espaços das Juntas de Freguesia.
O Concurso Aveiro Jovem Criador é uma aposta renovada da Câmara Municipal de Aveiro a cada
edição, que continua o seu crescimento sustentado e de promoção de Aveiro enquanto espaço
privilegiado de Cultura e Arte, aproximando-se também cada vez mais da sociedade civil e como
ação contributiva para a Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027.
- Assinatura Contrato de Delegação de Competências 2022
Dando seguimento à boa prática entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Freguesia de Requeixo, Nª
Sra de Fátima e Nariz foi aprovado e posteriormente assinado o Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências para o ano de 2022.
A avaliação da execução dos Contratos de Delegação de Competências será feita mediante a
apresentação pela Junta de Freguesia de relatórios mensais de execução a entregar à Câmara
Municipal até ao dia oito de cada mês.
Serão contempladas áreas como a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
gestão e manutenção de espaços verdes; pequenas reparações/construção de passeios;
manutenção de parques infantis; polidesportivos; fontes, fontanários e tanques; manutenção e
colocação de toponímia e qualificação de caminhos rurais. Para além das competências regulares
destacam-se a competêcias extraordinárias como a requalificação da envolvente à Ponte da
Vessada, em Nariz e a conclusão da requalificação do Polidesportivo do Carregal.
- Visita do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro à Freguesia
Inauguração da obra na rotunda da Mamoa
Visita da obra da pista ciclável/pedonal entre os parques ribeirinhos
Apresentação do projeto de requalificação do espaço público junto à ponte da Vessada
Visita das obras do novo Centro Escolar
8

Município de Aveiro

Visita à Escola Primária da Taipa
- Intervenção Presidente da Junta de Freguesia na Assembleia Municipal de Aveiro de 14 de abril
" Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro
Senhor Presidente da Câmara Municiapl de Aveiro
Senhores Vereadores
Senhores Deputados
Minhas senhoras e meus senhores,
É com muita mágoa que apresento aqui novamente a insatisfação da população de Requeixo, Nª Sª
de Fátima e Nariz relativamente à prestação de cuidados de saúde primários na Freguesia. O
Governo do país não está a respeitar os seus concidadão. Sim, a responsabilidade nesta matéria é
exclusivamente do Estado Central e não da Câmara Municipal de Aveiro ou da Junta de Freguesia,
conforme alguns tentam iludir as pessoas.
Recordo que há mais de dois anos, com o pretexto da pandemia, fecharam provisoriamente,
segundo o ACES Baixo Vouga, os postos médicos de Nariz e de Requeixo, concentrando tudo em Nª
Sª de Fátima, num espaço sem as mínimas condições para os utentes e profissionais de saúde,
assistindo a uma constante saída de médicos para outras unidades.
Esperamos que o novo Governo, já empossado, reabra imediatamente as instalações encerradas e
aceite a disponibilidade da Câmara Municpal de Aveiro para ser parceiro ativo na construção de
uma nova Unidade de Saúde Familiar para servir todo o nosso território.
Em matéria de compromissos por cumprir por parte da Administração Central, pergunto ao senhor
Presidente da Câmara Municipal se o Ministério das Finanças já autorizou a despesa para a limpeza
dos jacintos na Pateira.
Para finalizar, o nosso agradecimento público em nome da população, mas especialmente das
nossas crianças pelo início da empreitada de construção do novo Centro Escolar.
Muito obrigado."
Nª Sra de Fátima, 22 de abril de 2022
O Presidente da Junta de Freguesia,

Miguel António Costa da Silva
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