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PLANO E ORÇAMENTO 2022 
 

PREÂMBULO 

 

Nos termos da Lei 75/2013, de 12 de setembro compete, de acordo com a alínea a) do 

n.º 9 do art.º 16º, à Junta de Freguesia, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia 

de Freguesia as Opções do Plano e Orçamento para o ano 2022. 

As Freguesias constituem, no nosso entender, o pilar da organização administrativa 

territorial do país, promovendo e salvaguardando os interesses próprios das populações. 

A proximidade e facilidade com que tratam os assuntos dos cidadãos é uma referência 

incontornável da atuação diária na resolução dos problemas locais do quotidiano bem na 

defesa dos interesses coletivos da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento 

local, combatendo assimetrias e promovendo o desenvolvimento dos territórios e o 

apoio sociocultural às populações.  

 

«…plano de atividades e orçamento, reflete, mais uma vez, as nossas 
propostas de intervenção com o objetivo cimeiro de promover mais 
e melhor qualidade de vida para todos aqueles que vivem na nossa 
querida freguesia à beira Ria plantada, Esgueira.» 

 

Afirmamos a necessidade de um quadro de competências próprio, claro e preciso, 

adaptado às freguesias (com os respetivos meios económicos associados), capazes de 

constituir uma forma de persecução no interesse da população. 

Hoje são muitas as competências exercidas pelas freguesias, sem que sejam reconhecidas 

através de repartição de recursos públicos entre o Estado e as Juntas necessariamente 

na proporção das receitas.  

O processo de descentralização implica a preservação de autonomia administrativa 

financeira, patrimonial, normativa e organizativa das autarquias, bem como o garantir o 

aceso universal aos bens e serviços públicos necessários à efetivação dos direitos 

constitucionais, a coesão necessária e acima de tudo, a eficiência e eficácia da gestão 

pública, a adequação dos meios às necessidades, não esquecendo a estabilidade de 

financiamento no exercício das atribuições que são contidas. 

O documento que apresentamos, dividido em plano de atividades e orçamento, reflete, 

mais uma vez, as nossas propostas de intervenção com o objetivo cimeiro de promover 
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mais e melhor qualidade de vida para todos aqueles que vivem na nossa querida 

freguesia à beira Ria plantada, Esgueira. Reflete, também medidas concretas e a 

confiança e rigor de gestão e equidade no exercício do poder local democrático, 

refletindo  ainda, os contributos das forças políticas, movimentos associativos e dos 

cidadãos que quiseram participar através do envio de propostas, reunindo todas as 

condições para prosseguir na gestão autárquica séria, empenhada, transparente, 

rigorosa, exigente, equitativa e de permanente estímulo à participação dos cidadãos que 

nos últimos oito anos em nós depositaram a confiança. 

Continuaremos apostados na aproximação dos autarcas à população e às instituições, 

prosseguindo na construção de uma administração da freguesia cada vez mais aberta, 

assente na informação, no diálogo e confiança, na partilha de ideias, sem nos desviarmos 

do nosso projeto e compromisso com os Esgueirenses, na defesa dos seus interesses, 

dando voz e reivindicando, junto dos diversos organismos, das suas necessidades e 

ambições. 

Continuaremos presentes nas nossas ações com os desígnios do trabalho, dedicação, 

honestidade, dinamismo, competência e alma inerentes ao compromisso que assumimos 

com confiança e determinação, disponíveis e responsáveis para fazer cada vez mais e 

melhor por Esgueira e Esgueirenses.  
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AÇÃO SOCIAL / SENIORES E SAÚDE 

Constituindo duas áreas de relevante importância e prioritárias, para este Executivo na 
intervenção e gestão diária da Junta de Freguesia, intensificaremos os apoios e 
colaboração para com os mais desfavorecidos e vulneráveis, bem como com as 
instituições. As novas realidades sociais e de âmbito da saúde pública que vivemos, 
constituem desafios diários que queremos, continuar, abraçar com sentido de missão e 
responsabilidade.  

As debilidades que o Sistema Nacional de Saúde e Segurança Social têm revelado nos 
últimos tempos, suscitam-nos, cada vez mais, uma maior atenção e apoio para com os 
mais vulneráveis, bem como para com os Profissionais de Saúde. Não nos pouparemos a 
esforços no sentido de juntos podermos combater as falhas dos dois sistemas. Apostados 
na prevenção e proteção de Todos e tendo em conta a fase pandémica que vivemos, 
continuaremos disponíveis para colaborar nesta área, apesar do descurar do Governo 
Central face ao simples contributo que prometeu às Juntas de Freguesia e ainda não 
cumpriu. Seremos uma parte ativa no combate à Covid19, sempre em estreita 
colaboração e articulação com a USF Esgueira+ e com a nossa Delegada de Saúde. 

Num trabalho profícuo, a Junta de Freguesia em prol do melhor para os Esgueirenses e 

indo ao encontro daquilo que consideramos prioritário para a nossa Comunidade, no 

âmbito da ação social e da saúde, fomentaremos diversas ações no âmbito do 

envelhecimento ativo, através das nossas atividades da “Academia Velhotes Ativos” bem 

como a realização de rastreios e ações de sensibilização, sempre em articulação com a 

nossa USF Esgueira+. Só com a colaboração das entidades que têm responsabilidade na 

Comunidade, sejam elas da área social ou de saúde, será possível chegar a todos, numa 

abrangente ação de apoio, solidariedade, prevenção e combate à Pandemia Covid19. 

Objetivos: 

− Continuar a disponibilizar ateliers de escrita, leitura, informática e expressão 
plástica; 

− Divulgar e promover todas as atividades inerentes à Academia “Velhotes Ativos”; 

− Apoiar e dinamizar o projeto “Música em Movimento” em parceria com a Escola 
de Música da Banda Amizade; 

− Continuar a promover ações temáticas de sensibilização, no âmbito da Segurança, 
Autoproteção e na Prevenção; 

− Organizar o Passeio anual dos Idosos da Freguesia, assim a Pandemia nos permita; 

− Promover o “Turismo Sénior” na Freguesia, durante o ano; 

− Continuar a aposta num Envelhecimento Ativo, diversificando os projetos, já 
implementados, de ginástica, fisioterapia, hidroginástica, dança e exercício físico para 
seniores; 

− Implementar um “Clube de Jogos”; 
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− Desenvolver diversas atividades lúdicas, durante o ano, direcionadas para esta 
faixa etária; 

− Comemorar o “Dia do Idoso “e o “Dia dos Avós”, na Freguesia; 

− Disponibilizar ações de acompanhamento e autoajuda na área da Psicologia; 

− Continuar a parceria com as IPSS e com o Agrupamento de Escolas de Esgueira, 
desenvolvendo ações conjuntas entre a “Academia Velhotes Ativos” e o ensino Pré-
Escolar. 

− Continuar a cooperação com a USF Esgueira+ nas suas diferentes ações de 
sensibilização; 

− Continuar a apoiar todos os Profissionais de Saúde da nossa USF neste contexto 
pandémico que vivemos; 

− Continuar a apoiar o processo de implementação da Liga dos Amigos da USF 
Esgueira+; 

− Continuar a colaborar com a Escola Superior de Saúde de Aveiro, aceitando os seus 
Estagiários; 

− Continuar a parceria com a Escola Superior de Saúde de Aveiro e outras 
instituições, na realização de rastreios e palestras direcionados à comunidade; 

− Promover a “Feira da Saúde”, envolvendo os agentes locais; 

− Continuar a dinamizar ações de sensibilização para diversas patologias; 

− Promover a prevenção e diagnósticos precoces de diversas Patologias, nas 
camadas sociais mais jovens; 

− Apoiar no âmbito dos apoios sociais algumas intervenções simples, devidamente 
cabimentadas e diagnosticadas, em colaboração com as nossas parcerias; 

− Sempre que possível, organizar a “Feira da Bagageira”; 

− Mobilizar, em conjunto com as nossas parcerias, no sentido de formarmos um 
“Frigorífico Social”; 

− Continuar a aposta na “Loja Social” da Freguesia, mantendo a disponibilidade de 
abertura ao público com possibilidade de interação on-line;  

− Continuar a disponibilizar os Projetos “Saúde Mais” e “Farmácia Mais”; 

− Fomentar e apoiar os diversos grupos de voluntariado que existem na Freguesia; 

− Incentivar e motivar a atividade do “Banco de Tempo”; 

− Presidir às reuniões, bimensalmente, da Comissão Social de Freguesia; 

− Continuar e reforçar o trabalho de cooperação com a Conferência Vicentina de 
Esgueira e outras Instituições do mesmo âmbito, sediadas na Freguesia; 

− Continuar a responder às diferentes necessidades de Cantina Social; 

− Apoiar e cooperar institucionalmente em ações de solidariedade social na 
Freguesia e no Concelho; 

− No âmbito da economia familiar e segurança continuar a promover ações de 
sensibilização; 

− Colaborar institucionalmente com os diversos projetos sociais da Freguesia; 
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− Promover os “Ateliers de Férias”, fomentando os encontros intergeracionais; 

− Continuar a disponibilizar o atendimento e apoio Social na Freguesia com a 
presença da Técnica Superior de Serviço Social da Junta de Freguesia de Esgueira; 

− Trabalhar em parceria com a Casa da Comunidade; 

− Ajudar a construir e encontrar projetos empreendedores na área da 
empregabilidade; 

− Acompanhar a evolução da pandemia e o seu reflexo na área socioeconómica da 
Comunidade Esgueirense; 
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GESTÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

Atentos às necessidades locais e emergentes dos tempos novos que vivenciamos, 
continuaremos a privilegiar as relações institucionais com as nossas entidades locais bem 
como a proximidade com os nossos Cidadãos, fomentando a participação de todos na 
vida da nossa Freguesia. Seguimos apostados em dotar e preparar os serviços 
administrativos da Junta de Freguesia equipamentos capazes de responderem às 
necessidades dos Funcionários e dos Cidadãos que a eles recorre todos os dias. Com o 
reforço de recursos humanos, já em funções e apostados em fazer sempre mais e melhor 
pela nossa Freguesia e pelos nossos Fregueses, vamos continuar numa relação de 
proximidade com a Comunidade.  

Numa lógica de proximidade e abertura à sociedade civil pretendemos melhorar as 
formas de comunicação com os cidadãos, melhorando o nosso site, a nossa página e 
dotando a Junta de equipamentos informáticos capazes de responder aos desafios desta 
nova era. Aproximando a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia com os 
Cidadãos.  

A continuidade da presença diária do executivo, para receber os Cidadãos e as suas 
preocupações, continua a ser uma marca diferenciadora na relação institucional com a 
Comunidade. Queremos continuar a fazer de Esgueira, uma Freguesia inclusiva e 
equitativa, capaz de responder aos desafios sociais que este tempo novo nos traz.  

 Objetivos: 

− Continuar o trabalho de renovação da página oficial da Junta de Freguesia; 

− Criar condições para a implementação em pleno do Orçamento Participativo; 

− Dar continuidade à publicação dos “Boletins Informativos” da Junta de Freguesia; 

− Promover junto da Comunicação Social maior informação e maior conhecimento 
das Ações da Junta de Freguesia e dos seus diversos Projetos, de forma a chegar aos 
Cidadãos; 

− Divulgar toda a documentação oficial nos canais oficias da Junta de Freguesia;  

− Potencializar e apostar nos canais digitais de comunicação entre a Junta de 
Freguesia, a Assembleia de Freguesia e os Cidadãos; 

− Implementar o atendimento digital assistido; 

− Manter a presença diária dos órgãos do Executivo; 

− Continuar a disponibilizar a ajuda à Comunidade, no preenchimento das 
declarações de IRS e outros documentos; 

− Promover boas condições de trabalho e de relações pessoais aos Funcionários; 

− Continuar o trabalho de informatização de todos os registos e arquivos 
documentais da Junta de Freguesia; 

− Continuar a disponibilizar condições e meios de segurança, EPIS, para o 
desenvolvimento dos trabalhos dos nossos Colaboradores; 
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− Continuar o esforço de manter a disponibilidade diária do Executivo para o 
atendimento do Cidadão; 

− Instaurar o “Dia Aberto” da Junta de Freguesia, com visitas guiadas à Junta e 
explicação da história da Freguesia; 

− Descentralizar as Reuniões Publicas de executivo pelos diversos Lugares da 
Freguesia; 

− Implementar um computador de uso público na secretaria da Junta de Freguesia. 
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ASSOCIATIVISMO | DESPORTO | CULTURA | JUVENTUDE 

O apoio e cooperação com os diferentes movimentos associativos, desportivos, culturais, 
artísticos e de jovens na Freguesia, tem sido nos últimos dois mandatos um desafio que 
enfrentámos com resiliência e determinismo, sempre disponíveis e cooperantes, 
ajudando na dinâmica de cada instituição. 

Certos das dificuldades que todas as modalidades desportivas e manifestações culturais 
enfrentam neste momento, não só pela realidade que vivemos, mas pela falta de 
envolvimento da comunidade, consideramos imperativo dar continuidade ao apoio e 
cooperação a todo o Movimento Associativo e Criativo da Freguesia. Aqueles que de 
forma altruísta fazem acontecer e movimentar um grupo inserido numa Comunidade, 
têm hoje desafios únicos, que ninguém esperava. Queremos por isso e enquanto 
entidade com responsabilidade social, a Junta de Freguesia de Esgueira intensificará a 
cooperação institucional com as Associações e Coletividades da Freguesia. Partilhando as 
suas dificuldades e fazendo parte da solução dos problemas que vão surgindo. 

Apoiar o Associativismo, o Desporto, a Cultura e os Jovens é construir uma Comunidade 
melhor e mais próspera, baseados numa relação de lealdade e respeito institucional para 
com todos. 

Objetivos: 

− Criar mais espaços verdes e de desporto na Freguesia; 

− Acompanhar e promover o Parque Aventura, ligando-o à sua área envolvente; 

− Dinamizar o Parque de Merendas e o Parque de manutenção de Taboeira; 

− Requalificar o Parque de Merendas no Paço, tornando-o um ponto de paragem e 
contemplação da Ria;  

− Dinamizar em conjunto com as Associações Desportivas um grande Evento 
desportivo na Freguesia; 

− Desenvolver atividades desportivas nos diferentes espaços de lazer da Freguesia: 
Passadiços, Parque de Merendas de Taboeira, Cais da Ribeira e Paço; 

− Continuar a realizar a Corrida/Caminhada Solidária de Esgueira, 2ª edição; 

− Continuar a apoiar os projetos de ginástica adaptada a idosos e pessoas com 
deficiência; 

− Desenvolver esforços no sentido de tornar uma realidade o parque de BTT e Skate; 

− Continuar a requalificação das zonas pedonais existentes na Freguesia e criar 
novas; 

− Continuar as diligências, no sentido de conseguirmos iniciar o processo de 
reabilitação do parque desportivo do “Olho d’ Água”. 

− Continuar a dinamização e divulgação da sala de exposições do CCE, com 
diferentes espetáculos; 

− Promover Conversas/Conferências sobre temas da atualidade; 
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− Celebrar os diferentes feriados nacionais e importantes datas de cariz nacional; 

− Celebrar o dia do Foral associando-o ao dia da Freguesia, 8 de junho, organizando 
as “Festas Quinhentistas “; 

− Promover e realizar atividades de carácter lúdico alusivo às “Festas Quinhentistas” 
nos diversos Lugares da Freguesia; 

− Realizar uma” Gala” das Associações;  

− Promover uma Feira do Livro na Freguesia; 

− Apoiar as atividades e ações das Associações Desportivas, Culturais e Artísticas da 

Freguesia, divulgando e participando nos seus projetos; 

− Fomentar a relação entre o movimento Associativo de Esgueira; 

− Apoiar as festas religiosas e populares da Freguesia; 

− Continuar a organizar o “Mercadinho de Natal” com a participação das 
Associações; 

− Reunir esforços no sentido de implementarmos um Parque de Skate na Freguesia; 

− Desenvolver esforços no sentido de valorizarmos e reforçarmos o Polo da 
Biblioteca; 

− Continuar a desenvolver esforços para a concretização de um núcleo museológico 
de arte fúnebre em Esgueira. 
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EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

Os obstáculos e desafios dos novos tempos, o empenho, o esforço e a dedicação dos 

agentes de Educação foram e são mais-valias que urge continuar a apoiar. Sempre nos 

assumimos como parceiros cooperantes dos nossos Agrupamentos de Escolas, 

colaborando institucionalmente, disponibilizando meios, pessoas e serviços para uma 

melhor ação educativa.  

Empenhados em continuar a fazer mais e melhor pela nossa Comunidade Educativa, 

continuaremos a promover e a dinamizar ações e atividades em profunda cooperação 

institucional com a os nossos Agrupamentos de forma a ajudarmos a nossa Comunidade 

Educativa e os nossos Jovens na dinâmica de ação. 

 Objetivos: 

− Continuar a cooperação institucionalmente com todos os estabelecimentos 
escolares da Freguesia; 

− Promover e apoiar as datas festivas e comemorações: Natal, Dia de Criança e 
outros; 

− Promover os “Ateliers de Férias” para crianças e jovens da Freguesia; 

− Apoiar o Agrupamento de Escolas de Esgueira e Cacia na concretização nos 
diversos projetos educativos e ambientais; 

− Apoiar o projeto “Desporto Escolar sobre Rodas” do Agrupamento de Escolas de 
Esgueira; 

− Apoiar as diversas Associações de Pais, nos seus projetos e necessidades; 

− Colaborar com as Associações de Estudantes; 

− Colaborar com o IEFP na divulgação dos seus projetos educativos; 

− Promover ações no âmbito do empreendedorismo; 

− Apoiar projetos e atividades promovidas pelo Agrupamento de Escolas de 
Esgueira; 

− Criar um dia do Empreendedorismo na Freguesia; 

− Atribuir prémios de mérito aos alunos do Agrupamento; 

− Acolher os formandos do Agrupamento de Escolas e de outros graus e Instituições 
de Ensino; 

− Promover a inclusão na vida ativa dos Alunos e Jovens com necessidades 
educativas especiais, continuando a cooperar com os estágios e projetos específicos; 

− No âmbito das “Festas Quinhentistas”, promover atividades para os mais Jovens, 
em colaboração com o Agrupamento de Escolas; 

− Desenvolver esforços e juntar sinergias com a Mesa da Assembleia de Freguesia de 
Esgueira, no sentido de envolver os jovens na vida ativa da Freguesia, promovendo 
uma “Assembleia Jovem”; 
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− No âmbito do Orçamento Participativo, promover um concurso de ideias para a 
Freguesia envolvendo os mais jovens; 

− Diligenciar no sentido de se criar um gabinete de apoio psicossocial para as 
Famílias e Jovens carenciados. 
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ESPAÇO PÚBLICO E MEIO-AMBIENTE 

As áreas de manutenção, limpeza e preservação do espaço público são áreas que pela 

sua especificidade e delicadeza, numa Freguesia como Esgueira, requerem um 

acompanhamento constante por parte do Executivo. Apesar do empenho do Executivo 

nestas áreas, nem sempre é fácil conseguirmos corresponder ao que desejamos, muito 

por culpa da falta de mão de obra geral e especializada. As Delegações de Competências 

da Câmara Municipal de Aveiro constituem uma ajuda primordial na realização destas 

tarefas, apesar de sempre serem insuficientes, são fundamentais para o 

desenvolvimento do nosso trabalho. Continuaremos, pois, a realizar as limpezas nos 

diversos lugares da Freguesia, bem como faremos investimentos que visem dotar os 

diversos espaços públicos de melhores condições para a prática de lazer e divertimento, 

para quem os utiliza diariamente ou simplesmente para quem os visita. 

No âmbito da Pandemia que vivemos e até ao seu términus, continuaremos a diligenciar 
no sentido de procedermos a desinfeções periódicas dos lugares mais movimentados da 
Freguesia e manter as regras de higienização e segurança emanadas pela DGS, nos 
espaços públicos da responsabilidade da Junta de Freguesia de Esgueira. 

Atentos e cooperantes com as Associações Ambientais e de Animais da Freguesia, 
pretendemos estabelecer protocolos no sentido resolvermos algumas situações 
prementes na Freguesia, como o caso do abandono de animais e dos seus dejetos na via 
pública. Pretendemos sensibilizar a Comunidade, através de diferentes workshops e 
palestras sobre o ambiente e nas suas diversas temáticas, como a compostagem, 
poupança energética, reciclagem e outras. 

Objetivos: 

− Requalificar e aumentar as zonas verdes e de jardins da Freguesia; 

− Ajardinar novos espaços na Freguesia; 

− Continuar o processo de replantação de árvores na Freguesia em colaboração com 
a Associação Reflorestar Portugal e os Agrupamentos de Escolas; 

− Identificar, junto dos Serviços da Câmara Municipal, as árvores a necessitar de 
poda, nos diversos lugares da Freguesia; 

− Diligenciar junto da CMA e Veolia, a substituição dos caixotes do lixo na zona 
central da freguesia; 

− Promover campanhas de sensibilização para a separação do lixo; 

− Promover a informação acerca dos monstros; 

− Colaborar com o Agrupamento no seu projeto Eco Escolas e outros de âmbito 
ambiental; 

− Acompanhar e supervisionar a limpeza urbana na Freguesia; 

− Alargar a área de intervenção dos Varredores;  
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− Continuar a requalificação dos passeios, estradas e caminhos rurais, de forma a 
poderem ser transitáveis pelos cidadãos; 

− Promover o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável; 

− Acompanhar o trabalho dos Horticultores na “Horta Comunitária”; 

− Identificar talhões abandonados no sentido de os podermos atribuir a outros 
Cidadãos;  

− Limpar periodicamente as valetas, passeios e sargetas de todos os lugares da 
Freguesia; 

− Continuar a acompanhar a requalificação da rede de águas pluviais na Freguesia; 

− Promover campanhas de sensibilização sobre o abandono de animais e dos seus 
dejetos; 

−  Divulgar e apoiar a Compostagem Comunitária na Freguesia; 

− Colocar sinalética, em colaboração com o projeto Eco Escolas, alusiva ao abandono 
dos dejetos animais; 

− Ajudar a identificar edifícios da Freguesia, onde ainda exista amianto; 

− Adquirir mobiliário urbano para requalificação dos espaços de lazer da Freguesia; 

− Limpeza de valas; 

− Reorganizar o estacionamento e o trânsito na zona da Cidadela; 

− Desenvolver esforços no sentido de colocar no centro da Freguesia, estruturas para 
recolha de pontas de cigarros, os chamados Ecopontas;  

− Requalificar a zona envolvente ao Parque Infantil de Taboeira, criando uma bolsa 
de estacionamento e um parque de lazer; 

− Requalificar a Praceta da República (espaços verdes e colocação de um parque 
infantil e lazer); 

− Estabelecer protocolos com as Associações de Animais para que juntos possamos 
encontrar as melhores soluções para os animais errantes. 
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EMPREENDORISMO | REQUALIFICAÇÕES | CONSTRUÇÕES 

A intensa requalificação urbana e viária que está a acontecer na freguesia de Esgueira e 
nomeadamente na Zona Industrial Aveiro Norte (Taboeira) constitui uma motivação 
acrescida no esforço diário do Executivo para continuar a apoiar o nosso tecido 
empresarial, promovendo os seus negócios e motivando ao seu desenvolvimento, 
através de diversas ações promocionais da própria Freguesia. O tecido empresarial 
sediado na Freguesia tem-se afirmado como o motor do desenvolvimento económico do 
concelho de Aveiro que urge continuar a consertar uma estratégia de forma a ajudarmos 
as nossas empresas a ultrapassar este momento mais vulnerável, bem como o comércio 
local. 

Dentro desta área de intervenção indireta por parte da Junta de Freguesia e no âmbito 
da requalificação urbana em curso por toda a Freguesia, continuamos a acompanhar os 
desenvolvimentos e os projetos no âmbito do PEDUCA, a requalificação do “Centro 
Histórico”, encetando esforços para que o espaço público seja melhorado de forma 
harmoniosa e indo ao encontro das necessidades dos Cidadãos. 

Objetivos: 

- Acompanhar a requalificação de toda a Zona Industrial Aveiro Norte (Taboeira) já 

em curso; 

- Proceder à requalificação da Estrada da Ribeira de Esgueira; 

- Continuar a requalificação de estacionamentos e pinturas da via pública, num 

trabalho conjunto com a CMA; 

- Continuar a apoiar as Comissões Fabriqueiras e de festas da Freguesia; 

- No decorrer da construção da Rotunda do Viaduto de Esgueira, acompanhar a 

reorganização do trânsito na zona das Escolas e USF de Esgueira;  

- Requalificação da Urbanização São João de Deus, passeios, zona verde e 

estacionamentos; 

- Continuar o trabalho de identificação e implementação da rede de águas pluviais 

nos diversos arruamentos;  

- Encontrar, em consonância com a Câmara Municipal de Aveiro e com os Proprietário 

de terrenos, uma solução para a bolsa de estacionamento na Freguesia; 

- No âmbito do PEDUCA encontrar uma solução para as valetas ou passeios na Rua 

Dias Canarim; 

- Continuar a acompanhar a concretização do projeto PEDUCA no Centro Histórico de 

Esgueira, ligando-o à zona ribeirinha de Esgueira (Cais da Ribeira de Esgueira) 

- Continuar a requalificação das estradas e arruamentos de toda a Freguesia; 

- Identificar prédios devolutos na Freguesia; 
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- Continuar a requalificação de passeios, adaptando-os às pessoas com mobilidade 

reduzida;  

- Proceder à construção de Passeios e requalificação de estradas nas Agras do Norte; 

- Fazer a manutenção dos Polidesportivos; 

- Continuar a requalificação das placas toponímicas na Freguesia de acordo com o 

regulamento Municipal; 

- Continuar e requalificação e limpeza nos diversos parques verdes e de lazer da 

Freguesia; 

- Continuar a construção de valetas e passeios na Freguesia; 

- Colocar um espaço de encontro e lazer, com mobiliário urbano, no lugar de Taboeira 

(já em curso); 

- Encontrar uma solução para a construção de um espaço cívico no lugar do Paço; 

- Apoiar no âmbito dos apoios sociais algumas intervenções simples, devidamente 

cabimentadas e diagnosticadas, em colaboração com as nossas parcerias; 

- Requalificar e capacitar o Salão do Centro Cultural de Esgueira para receber 

espetáculos de maior índole; 

- Reorganizar o estacionamento e o trânsito na zona da Cidadela; 

- Construção de um parque urbano no centro de Esgueira; 

- Desenvolver atividades de apoio e cooperação ao comércio local. 
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CEMITÉRIOS 

Num trabalho meticuloso com os Cidadãos e num acompanhamento de proximidade 
nesta área sensível da nossa intervenção autárquica, pretendemos continuar a investir 
na área cemiterial, nomeadamente na sua modernização administrativa e numa 
perspetiva inovadora dotar os Cemitérios de Ossários de forma a libertar espaços 
ocupados. 

Os desafios e as problemáticas sociais, familiares e outras relacionadas com esta etapa 
da vida, obrigam a um acompanhamento meticuloso dos trabalhos desenvolvidos, por 
parte do executivo e serviços administrativos da Junta de Freguesia.   

Objetivos: 

− Continuar a requalificação de passeios entre as sepulturas; 

− Proceder à substituição e requalificação das vitrinas e placas informativas nos 
Cemitérios; 

− Criar uma zona administrativa nas infraestruturas anexas ao Cemitério de Esgueira; 

− Continuar o trabalho de identificação de campas abandonadas nos cemitérios de 
Esgueira e Taboeira; 

− Continuar a retificação da numeração das Sepulturas no Cemitério de Taboeira; 

− Continuar a requalificar a zona “velha” do Cemitério de Esgueira; 

− Implementar um sistema informático de vigilância e de localização de sepulturas, 
no cemitério de Esgueira; 

− Proceder à construção de campas nos dois cemitérios da Freguesia; 

− Embelezar as áreas ajardinadas dos Cemitérios;  

− Requalificar o armazém do Cemitério de Esgueira. 
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SEGURANÇA 

A segurança e a proteção dos Cidadãos e dos seus bem constituem, no exercício das 
funções dos Órgãos de Gestão Autárquica, uma preocupação primordial.  As excelentes 
relações institucionais que mantemos e que diariamente reforçamos com as forças de 
segurança, tem-se revelado uma mais-valia no combate a violência e à falta de segurança 
na Freguesia. Conscientes de que só com a colaboração de Todos é possível termos uma 
Freguesia mais segura, continuamos disponíveis para cooperarmos nas campanhas de 
sensibilização em diversas áreas de intervenção da PSP, colocando em primeiro lugar os 
mais idosos, as Crianças e Jovens.  Nesta época pandémica que vivemos, consideramos 
de relevante interesse as ações levadas a cabo pelas Forças de Segurança em parceria 
com a Autarquia de forma de esclarecer e avisar a População sobre os diversos problemas 
sociais, de saúde e outros inerentes à própria vida do quotidiano. A existência do projeto-
piloto do Agente de Bairro, do qual somos pioneiros tem-se revelado muito positivo e 
profícuo na relação de confiança e proximidade entre os Cidadãos, as forças de segurança 
e a autarquia.  

Objetivos: 

− Colaborar com as Forças de Segurança, nas suas diversas ações e formações; 

− Continuar a referenciar e acompanhar situações e locais de insegurança na 
Freguesia; 

− Continuar a reunir periodicamente com as Forças de segurança; 

− Ajudar na identificação de Cidadãos em risco; 

− Acompanhar diariamente a situação pandémica na Freguesia e ajudar as Forças de 
Segurança a identificar casos de incumprimento das regras da DGS; 

− Valorizar e dar a conhecer o projeto “Agente de Bairro”, do qual somos projeto-
piloto; 

− Continuar a identificação de zonas para requalificação da rede de iluminação 
pública da Freguesia; 

− Continuar a requalificação da sinalética vertical e horizontal na Freguesia; 

− Colocar de sinalética identificativa da Freguesia, em diversos pontos da Freguesia; 

− Continuar o trabalho de requalificar e colocação de placas toponímicas na 
Freguesia; 

− Continuar a requalificação de estacionamentos e marcação dos mesmos e das vias; 

− Acompanhar a requalificação do Centro Histórico de Esgueira, no âmbito do 
PEDUCA; 

− Encontrar uma solução segura, em colaboração com a CMA, para peões na Rua 
Dias Canarim; 

− Proceder, em colaboração com a Câmara Municipal, à pintura de passadeiras e 
colocação de sinalética vertical das mesmas; 
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− Desenvolver esforços para a resolução da problemática de estacionamento em 
Esgueira; 

− Continuar o trabalho de parceria com as forças de segurança no âmbito da 
Comissão Social de Freguesia. 
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NOTA FINAL 

As GOP 2022, constituem um documento realista e responsável, que define com clareza 
a estratégia de gestão delineada pelo Executivo da Junta de Freguesia de Esgueira no 
âmbito da sua apresentação ao ato eleitoral, sufragado nas eleições do passado dia 26 
de setembro de 2021, no qual fomos, mais uma vez, eleitos pela maioria dos 
Esgueirenses, para o atual mandato. Norteados pelo rigor e contenção na gestão do 
erário público, tendo como base uma política de verdade e realista, colocando sempre 
em primeiro Esgueira, os Esgueirenses, as suas Instituições e Associações, o documento 
apresentado reflete, as linhas estratégicas e orientadoras para a Freguesia de Esgueira, 
tornando-a, ainda mais, moderna, desenvolvida, segura, empreendedora, mais 
ecológica, mais amiga e próxima dos Cidadãos. 

No cumprimento do estatuto do direito à oposição, foram solicitados contributos a todas 
as forças políticas com acento na Assembleia de Freguesia de Esgueira, tendo-nos 
chegado contributos do PS, dos membros do PP e do PSD, que de forma genérica e 
realista, se encontram vertidos no documento. Foram também solicitados contributos às 
Forças vivas da Freguesia, as Associações e Coletividades, que de forma genérica, 
também, se encontram espelhados no plano. O presente documento contou com o 
inevitável contributo e colaboração dos nossos colaboradores, uma vez que constituem 
uma mais-valia desta Junta de Freguesia e fazem a diferença na construção de uma 
Esgueira mais solidária, mais inclusiva, mais ecológica e mais próspera. 

Sempre norteados pelo respeito, dever e compromisso assumidos com os Esgueirenses, 
cumprindo as linhas estratégicas delineadas para o mandato, continuaremos o caminho, 
iniciado nos dois mandatos anteriores, sustentado no princípio da lealdade, 
determinação, rigor, responsabilidade, dedicação e empenho, procurando consensos e 
entendimentos quando em causa estiver o supra interesse de Esgueira e dos 
Esgueirenses. Fazendo sempre mais e melhor pela nossa Freguesia e pelos nossos 
Fregueses, sabendo que o rumo que a Pandemia, será apenas limitativo para a nossa 
ação, mas nunca para a nossa missão de dizermos sim aos desafios a que nos propusemos 
e pelos quais ganhámos a confiança dos Esgueirenses, merecedores de todo o nosso 
empenho e dedicação diário.   

São partes integrantes do documento: o Orçamento para o ano 2022 que prevê as 
receitas e despesas a executar no referido ano bem como os seus eixos e linhas de 
intervenção, assim como o Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de Esgueira. 

 
Esgueira, 3 de dezembro de 2021 

A PRESIDENTE  

 


