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1- INTRODUÇÃO

Em conformidade com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o Executivo da Freguesia
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz apresenta à Assembleia de Freguesia, para apreciação e
votação, o Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos a desenvolver no
ano de 2019.
Este Plano de Atividades visa o cumprimento integral da Lei e orienta-se para objetivos da
planificação de ações que se consideram importantes para o crescimento da Junta de Freguesia
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. Como serviço público, a Junta de Freguesia preza a
prestação de um serviço de excelência a todos quantos a procuram pelo que o seu Executivo tem
a missão de desenvolver os setores que contribuam para uma melhor qualidade de vida e
progresso da Freguesia. Para o efeito tem sempre em consideração uma sociedade mais
equitativa e solidária, respondendo assim às verdadeiras necessidades da população.
O plano que se apresenta é condicionado pelos fundos legais atribuídos a esta Freguesia, cujas
principais receitas têm origem no Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) e Protocolos com o
Município de Aveiro.
As iniciativas que se enumeram poderão ser desenvolvidas a nível individual (exclusivamente pela
Junta de Freguesia) e a nível coletivo (desenvolvidas em parceria com o Município de Aveiro,
outras Freguesias ou com Associações Locais).

2 – PRINCÍPIOS DA AUTARQUIA
Visão
A Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz pretende ser uma instituição de
referência, baseando a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas e na elevação da
qualidade dos serviços prestados, procurando sempre a satisfação das necessidades ambientais,
sociais e culturais e melhoria das condições de vida da população.
Valores
Busca constante de resposta às solicitações e necessidades dos habitantes da Freguesia com base
em valores como o desempenho, trabalho de equipa, rigor, dinamismo, inovação, solidariedade e
participação. A prática desses valores traduzir-se-á na integridade e respeito pelas pessoas,
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espírito de entreajuda e valorização do trabalho dos colaboradores e o incentivo à participação
cívica mobilizando a população.

3 - OBJETIVOS
Emissão de documentos administrativos e licenças
Gestão de Cemitérios
Gestão de população
Gestão de Recursos Humanos
Execução de competências próprias e delegadas
Gestão, apoio e/ou dinamização de eventos culturais, sociais, desportivos e recreativos
Serviço de Correios
Serviço Espaço do Cidadão

4- ÂMBITO DE ATUAÇÃO

1.

1.1.

Obras e Reparações

Manutenção e melhoria das condições dos cemitérios
- Requeixo: pintura, construção de columbários
- Nª Sra de Fátima: cimentar, construção de sepulturas e columbários, criação de espaço
de culto coberto, construção de estacionamento
- Nariz: cimentar, pintura, construção de columbários

1.2.

Manutenção de fontes, logradouros, fontenários e cruzeiros da Freguesia

1.3.

Construção de muros e passeios no seguimento do acordado com a Câmara Municipal de

Aveiro no âmbito das Delegações de Competências para o ano 2019
1.4.

Construção de Parque Infantil e Largo de Festas em Requeixo

1.5.

Conclusão dos balneários do polidesportivo do Carregal

1.6.

Continuidade da aplicação das placas toponímicas

1.7.

Requalificação do espaço público no Barreiro/Almas junto à paragem de autocarro Taipa,
após substituição do abrigo de passageiros

1.8.

Requalificação da presa da fonte da Sanguinheira
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1.9.

Requalificação do Polidesportivo do Carregal

2.

Estradas e Arruamentos

2.1.

Pavimentações de acordo com a Câmara Municipal de Aveiro

2.2.

Requalificação EN235

2.3.

Alargamento da Zona Industrial de Mamodeiro prevista na revisão do PDM
3.

3.1.

Ambiente e Turismo

Limpeza de valetas, passeios, aquedutos e espaços rurais, de acordo com o tratado em
matéria de Delegação de Competências com a CMA

3.2.

Construção do Jardim do Foral na Rua de S. Paio em Requeixo

3.3.

Construção de via ciclável e pedonal entre os Parques de Requeixo e do Carregal, com
acompanhamento da execução dos projetos “Liga-te à Pateira” e “ExplorAPPateira”

3.4.

Elaboração do projeto para a construção do salão multiusos no Parque de Nariz

3.5.

Manutenção dos espaços ajardinados da Freguesia

3.6.

Promoção de campanhas de sensibilização relacionadas com o meio ambiente

3.7.

Requalificação do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima

3.8.

Criação de pista de pesca desportiva em Requeixo

3.9.

Promoção dos Parques de Merendas da Freguesia

3.10.

Valorização da Mamoa

4.

4.1

Instalação de serviços

Dinamização do Espaço do Cidadão em Nª Sra de Fátima

5.

Imobilizado Corpóreo

5.1.

Referenciação GPS das propriedades da Freguesia

5.2.

Continuidade da reflorestação das propriedades rústicas da Freguesia

5.3.

Loteamento da Rompida (Requeixo) e Areosa (Carregal)

6.

Cultura
5

PLANO DE ATIVIDADES 2019

6.1.

Festa das Associações

6.2.

Conclusão do projeto e lançamento a concurso das obras do Museu da Terra - Requeixo

6.3.

Apoio às entidades e associações de carácter cultural, desportivo, social, Educativo /
recreativo da Freguesia (quer no apoio à atividade regular como no apoio ao
investimento)

7.

Educação e Formação

7.1.

Comemoração do Dia Mundial da Criança

7.2.

Apoio da divulgação de atividades nas férias escolares

7.3.

Criação de programa de reconhecimento de mérito dos alunos em função dos resultados
obtidos e competências demonstradas ao nível da cidadania e voluntariado

7.4.

Promover atividades em jardins de infância e escolas 1º ciclo

7.5.

Colaborar com as escolas e associação de pais da Freguesia numa perspetiva de futuro

7.6.

Cedência de salas e equipamentos para formação

7.7.

Promoção e divulgação de cursos/ações de formação

8.

Saúde

8.1.

Dinamização da Feira da Saúde

8.2.

Apoio aos rastreios e recolhas de sangue

8.3.

Promoção de atividades de âmbito desportivo (fitness/ zumba/ hidroginástica) e culturais

8.4.

Apoio às três Extensões de Saúde da Freguesia

9.

Ação Social

9.1.

Criação de loja social em colaboração com as Paróquias da Freguesia

9.2.

Continuidade do movimento sénior que proporciona à população idosa atividades
diversificadas como passeios, natação, ginástica, dança, artesanato, etc.

9.3.

Colaboração com IPSS/Paróquias

9.4.

Aceitação de cidadãos condenados a cumprirem pena de “prestação de serviço
comunitário à freguesia”, por solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga

9.5.

Apoio na promoção de sessões de esclarecimento (Exemplo: segurança, saúde, e outras)
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10.

Organização Administrativa e Recursos Humanos

10.1.

Constante atualização do site e facebook

10.2.

Recrutamento de pessoal ao abrigo do programa Contrato Emprego Inserção e Contrato
Emprego Inserção +

10.3.

Formação dos funcionários

10.4.

Avaliação de desempenho

10.5.

Recrutamento de estagiários para o desenvolvimento de novos projetos

11.

Transportes

11.1.

Aplicação de novos abrigos para passageiros

11.2.

Implementação do sistema de transporte a pedido
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5 – DISPOSIÇÕES FINAIS
O Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2019 revestem-se de um grande rigor
orçamental e financeiro. Espera-se que sejam devidamente esclarecedores das aspirações do
Executivo. Visam, sobretudo, dar continuidade a trabalhos já iniciados que conduzem ao
progresso da Freguesia e à estabilidade dos que aqui residem e/ou trabalham.
É neste contexto que o Executivo da Junta de Freguesia submete à apreciação e votação da
Assembleia de Freguesia o Orçamento e Plano de Atividades para o ano 2019 na expectativa de
que mereçam uma aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da Autarquia.

APROVADO
Em reunião de Junta de Freguesia

Em sessão de Assembleia de Freguesia

26 de Novembro 2018

20 de Dezembro 2018

O Presidente

O Presidente

Antero Marques dos Santos

Nuno Alexandre de Almeida

O Secretário
Miguel António Costa da Silva

A 1.ª Secretária
Judite Maria Laranjeira Dias

O Tesoureiro
Carlos Alberto Martins Nunes

A 2.ª Secretária
Cristina Maria Nunes Dias
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