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O trabalho a efetivar ao longo do próximo ano de 2017 visa dar continuidade a uma 

política económica e de ação consolidada e em respeito pelos princípios de rigor e de 

boa governação dos bens públicos.  

É assim, minha convicção, e do executivo que lidero, que o principal objetivo é seguir o 

caminho que tem vindo a ser trilhado ao longo dos últimos três anos e perseguir com 

determinação no encontro de soluções que melhorem a qualidade de vida dos 

cidadãos de Santa Joana. 

Neste sentido, a Junta de Freguesia procurará desenvolver todos os esforços no 

cumprimento do contrato de descentralização encetado com a Câmara Municipal de 

Aveiro, desenvolvido nas áreas do meio ambiente e urbanismo, e que se poderá 

estender a outras áreas, como a preservação do património histórico e cultural, da 

requalificação de equipamentos desportivos ou da informação toponímia, se a 

formalização da candidatura ao FAM – Fundo de Apoio Municipal por parte da 

autarquia municipal for aprovada. 

Por fim, continuaremos a desenvolver políticas sociais de proximidade e de ação local, 

permitindo a inclusão e interação na sociedade dos mais fragilizados, das crianças, dos 

jovens e dos seniores da freguesia. Continuaremos, ainda, a aposta na educação, 

cultura e desporto, sendo nosso propósito aumentar o número de eventos e atividades, 

na convicção que a freguesia fica assim ainda mais enriquecida e mais desenvolvida, 

mantendo igualmente o apoio e a parceria com as nossas associações. 

 

 

Victor Manuel Marques Oliveira

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
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O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, aprovado ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e 

pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, determina as Grandes Opções do Plano 

e Orçamento como documentos previsionais e obrigatórios a adotar pelas Autarquias 

Locais, sujeitos a elaboração e aprovação. 

A Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, revista pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro estabelece que compete ao Executivo da Junta 

de Freguesia, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia, as Grandes 

Opções do Plano e o respetivo Orçamento para o ano seguinte. 

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2017 definem claramente a estratégia 

adotada pelo Executivo desta Junta de Freguesia em continuar uma política de rigor e 

contenção, necessária num quadro económico de grandes exigências, não descurando 

o cumprimento dos seus objetivos essenciais, que visam garantir o desenvolvimento da 

freguesia. 

Por fim, no respeito democrático que as instituições nos merecem, e em respeito pelo 

estatuto da oposição, solicitou-se os contributos de todas as forças políticas com 

assento na Assembleia de Freguesia na elaboração deste documento. 
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1. EDUCAÇÃO E ENSINO 

Sendo a educação um campo de intervenção de cariz prioritário, a Junta de Freguesia 

continuará a ter neste âmbito um dos seus principais focos de atuação. 

Neste sentido, esta autarquia diligenciará, dentro da sua esfera de intervenção e 

atendendo àquelas que são as suas competências, uma resposta cabal às necessidades 

identificadas. Serão, assim, encetados esforços para o apoio aos agentes educativos 

dos diferentes estabelecimentos de ensino locais (Jardim de infância e EB1 do Solposto, 

Jardim de infância e EB1 da Presa, Jardim de infância e EB1 dos Areais e Colégio D. José 

I) nomeadamente na realização de várias atividades lúdicas, recreativas e educativas, 

assim como, a cooperação com as respetivas coordenações pedagógicas e associações 

de pais, no sentido de dar resposta às suas solicitações. 

É, ainda, propósito da autarquia continuar a agraciar os alunos dos diferentes 

estabelecimentos de ensino locais que, pelo seu aproveitamento e/ou pelos seus 

valores/atitudes, se destacarão no decorrer do ano letivo em curso, com a realização 

de mais uma Gala de Mérito Escolar.  

Por fim, e numa vertente mais profissionalizante, esta Junta de Freguesia continuará a 

abrir as suas portas às instituições de ensino e entidades de formação que queiram 

contribuir para uma maior formação dos cidadãos de Santa Joana. 

 

1.1 - Ensino Pré-Escolar e Ensino Básico 

 

Na circunstância destes ciclos de ensino, a autarquia continuará a requisitar a 

criação de melhores condições físicas nas diferentes escolas da freguesia, 

reforçando junto da Câmara Municipal de Aveiro a necessidade de uma 

requalificação global da EB1 do Solposto e da resolução de situações pontuais 

nas EB1 dos Areais e da Presa. 

Ainda neste âmbito serão concretizadas as seguintes ações e atividades: 

 Organização do Desfile de Carnaval; 

 Apoio na comemoração do Dia Mundial da Árvore e do Dia Mundial da 

Água; 

 Comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil; 

 Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente e do Dia Mundial da 

Terra; 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
 



- 4 - 
   

 Organização do Dia Mundial da Criança; 

 Celebração do Dia da Biblioteca Escolar; 

 Apoio na realização das Festas de Encerramento do Ano Letivo de cada 

estabelecimento de ensino; 

 Apoio na realização das Festas de Natal de cada uma das escolas; 

 Atribuição de prémios de mérito; 

 Apoio aos projetos ‘Eco Escola’;  

 Pequenas intervenções de manutenção nos edifícios escolares e respetiva 

zona envolvente; 

 Desenvolvimento de ações conjuntas em prol do exercício físico e de 

hábitos de vida saudáveis e, consequente, celebração do Dia Mundial da 

Atividade Física. 

 

1.2 _ Ensino Secundário 

 

No que diz respeito aos segundos e terceiro ciclos de ensino secundário, a 

autarquia continuará a prestar o apoio necessário ao Colégio D. José I, único 

estabelecimento de ensino da freguesia que assegura estes níveis escolares, 

reforçando a necessidade de manter este estabelecimento de ensino aberto e 

com o seu sentido público de funcionamento e atuação.  

Nesta sinergia, a Junta de Freguesia pretende implementar iniciativas de 

relevância pedagógica e de cidadania, como o lançamento da iniciativa 

‘Assembleia do Jovem Autarca’, promover ações de sensibilização, campanhas, 

comemoração de efemérides, concursos e a realização de uma visita de estudo 

para os alunos do 9º ano de escolaridade. 

Por fim, e neste escalão de ensino, a Junta de Freguesia, se requisitada, dará 

acolhimento a estagiários provindos de várias instituições de ensino. 

 

1.3 _ Ensino Superior 

 

Sendo o ISCIA - Instituto Superior de Ciências da Informação e da 

Administração uma valência de ensino superior que se encontra sedeada na 

freguesia, a autarquia continuará a apoiar este instituto ao nível da divulgação 

da sua oferta formativa, sendo esta uma solução para os jovens de Santa Joana 

que pretendam investir numa formação superior. 
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Com o mesmo objetivo, a Junta de Freguesia pretende aprofundar o protocolo 

de cooperação com a Associação de Estudantes do ISCIA, que tem como 

finalidade facilitar a aquisição de know-how, contribuir para a inserção de 

recém-diplomados no mercado de trabalho e na vida em comunidade, assim 

como, promover a aproximação entre o meio universitário e a comunidade de 

Santa Joana, sendo que neste seguimento, a autarquia apoiará os eventos 

realizados por esta associação, que tenham como relevo e circunstância a nossa 

freguesia. 

Por fim será, também, levada a cabo por esta autarquia a manutenção dos 

espaços verdes na zona envolvente à instituição em causa. 

 

1.4 _ Formação de Adultos 

 

Com o intuito de continuar a sua permanente promoção de caminhadas 

formativas destinadas aos adultos, contribuindo assim, para o aumento das suas 

qualificações profissionais e pessoais, e em alguns casos para a sua inserção 

social é objetivo desta autarquia promover um conjunto de formações 

modulares que possibilitem a aquisição de novas competências. 

Por sua vez, para todos aqueles que desejam ocupar o seu tempo livre de uma 

forma proveitosa, continuarão a ser fomentados cursos que vão ao encontro 

dos interesses das pessoas.  

Serão, então, alvo de promoção os seguintes cursos: 

 Curso de alfabetização para adultos; 

 Línguas estrangeiras; 

 Informática; 

 Corte e costura; 

 Curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 
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2. CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

Numa comunidade tão dinâmica e participativa como é Santa Joana a fomentação da 

cultura e do desporto torna-se indispensável. 

Neste sentido, a autarquia continuará a desenvolver todos os esforços para que na 

nossa freguesia se continue a sentir a cultura e o desporto, mantendo o apoio contínuo 

às associações locais, braços imprescindíveis na promoção de atividades desta 

natureza, auxiliando e cooperando na realização dos seus projetos e programando um 

conjunto de atividades a realizar ao longo do ano, onde desde já se destaca a 

realização de mais uma edição das ‘Festas dos Santos Populares’ e da ‘Semana da 

Saúde e Desporto’. 

Com o propósito de acolher da melhor maneira, as nossas associações, os diversos 

espetáculos culturais, desportivos e artísticos, mas acima de tudo, para acolher da 

melhor maneira os cidadãos que retribuem com a sua presença neste conjunto de 

iniciativas, a autarquia continuará a preservação do património histórico edificado na 

freguesia, onde se destaca a intenção de requalificar o auditório da Junta de Freguesia, 

através de competência financeira delegada.  

Por fim, mas não por último, e no que diz respeito à juventude, é propósito desta Junta 

de Freguesia apoiar os projetos desenvolvidos pelos jovens da nossa terra, tentando 

igualmente criar sinergias para uma participação ainda mais ativa dos nossos jovens 

na vida da comunidade. 

 

2.1 _ Atividades Culturais 

 

Como tem sido seu apanágio ao longo dos últimos anos, a Junta de Freguesia 

pretende promover um conjunto alargado de iniciativas culturais, tendo como 

principal objetivo comemorar as efemérides que já constam da tradição da 

freguesia.  

A autarquia continuará a ser parceira ativa das associações locais, principais 

agentes da cultura em Santa Joana, quer no apoio e incentivo à concretização 

de projetos inovadores, quer na fomentação de enriquecedores intercâmbios 

culturais. 
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Será prestado apoio às seguintes associações/grupos de natureza cultural 

existentes nesta freguesia: 

o C.C.D. – Centro de Cultura e Desporto de Santa Joana; 

o Rancho Folclórico das Alagoas; 

o Tuna de Santa Joana. 

Neste âmbito, serão desenvolvidas ou apoiadas as seguintes 

ações/comemorações: 

 Serenata ao Menino Jesus; 

 Aniversário da Princesa Santa Joana; 

 Carnaval; 

 Dia Mundial da Árvore; 

 Dia Mundial do Teatro; 

 Dia Mundial do Livro; 

 Dia da Europa; 

 Festa da Padroeira Santa Joana; 

 Dia Nacional do Folclore; 

 Dia Mundial da Criança; 

 Festas dos Santos Populares (Marchas Populares, Tasquinhas 

Gastronómicas e eventos de outra índole) 

 Dia Mundial da Música; 

 Dia de São Martinho; 

 Festa de Natal; 

 Apresentação de obras literárias; 

 Iniciativas no âmbito das Festas em Honra de São Brás, Nossa Senhora da 

Piedade, São Romão e São Geraldo. 

 

2.2 _ Bibliotecas 

 

A Junta de Freguesia continuará a zelar pelas bibliotecas da freguesia, não só na 

manutenção do seu acervo literário mas, primordialmente, na manutenção dos 

seus equipamentos informáticos. 

Assim, tanto na biblioteca da Sede da Junta de Freguesia como na Biblioteca 

Popular do Solposto cumprir-se-ão os seguintes objetivos: 

 Aquisição de obras literárias; 

 Aquisição e reparação de equipamentos informáticos. 
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2.3 _ Boletim Informativo e Site 

 

Sendo o Boletim Informativo um meio de comunicação eficaz e um instrumento 

privilegiado de comunicação com a comunidade local, a autarquia continuará a 

promover a sua edição periódica, contribuindo, de igual forma, para divulgar os 

méritos e feitos da associações e outras coletividades que promovem o seu 

trabalho na freguesia. 

Além disso, e numa perspetiva de acompanhar a evolução dos tempos, é ainda 

intento desta autarquia proceder à reestruturação total do seu site, mantendo a 

informação nele constante e atualizada. 

Por fim, a Junta de Freguesia continua envolvida na implementação do projeto 

‘e-freguesias’ que permitirá a proximidade de qualquer cidadão à sua Junta de 

Freguesia, através da internet.  

 

2.4 _ Património e Artesanato 

 

Os elementos patrimoniais existentes na freguesia, ainda que escassos, 

guardam religiosamente valores, usos, costumes e recordações da nossa 

freguesia e da nossa vivência como cidadãos, pelo que a sua preservação 

significa, desde logo, a defesa do património e da história de uma qualquer 

comunidade. 

No que ao Património diz respeito, é, assim, objetivo desta autarquia: 

 Fazer a manutenção do património existente; 

 Zelar pelas capelas de São Brás, São Geraldo e São Romão e cuidar dos 

seus espaços envolventes; 

 Dar continuidade à reabilitação da Igreja Matriz e área circundante e 

prestar apoio à Paróquia de Santa Joana na celebração da Semana Santa, 

no Dia da Comunidade Paroquial e de outros eventos religiosos; 

 

Por sua vez, visando a promoção do que se produz de forma artesanal, esta 

autarquia tenciona levar a cabo: 

 Realização de exposições; 

 Apoio aos artesãos de Santa Joana. 
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2.5 _ Atividades Desportivas 

 

A Junta de Freguesia continuará a incentivar a prática desportiva, tão necessária 

para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, apresentando um conjunto de 

ações que tem como objetivo tornar o desporto acessível, consciencializando 

principalmente os mais idosos para os benefícios que as mesmas representam 

na sua saúde física, mental e social. Deste modo, será dada continuidade à 

promoção de atividades como dança, ginástica e hidroginástica. 

Será prestado apoio às seguintes associações/grupos de natureza desportiva 

existentes ou com atividade nesta freguesia: 

o Agarrados ao BTT Clube; 

o Associação dos Amadores de Pesca; 

o Associação dos Amigos dos Carochas de Aveiro; 

o C.C.D. – Centro de Cultura e Desporto de Santa Joana; 

o CENAP Santa Joana. 

 

Como vem sendo habitual, serão desenvolvidas ações como a “Semana da 

Saúde e do Desporto”, a comemoração do Dia Internacional da Dança, a 

realização de aulas de dança/ginástica públicas e diversas exibições desportivas. 

Com o intuito de zelar pela manutenção dos espaços destinados a este fim, a 

autarquia continuará a conservar e manter os Polidesportivos do Solposto e 

da Quinta do Camoira e o parque geriátrico, localizado na Urbanização da 

Igreja, sendo que concretizará uma ampla requalificação do Polidesportivo do 

Caião, no âmbito de competência delegada. 

 

Por fim, e apesar do facto da implementação de um Gimnodesportivo em 

Santa Joana ser um objetivo traçado há já vários anos, a autarquia continuará a 

tomar as diligências necessárias para que tal projeto se concretize na freguesia, 

apesar de saber as circunstâncias financeiras que o envolvem. 
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2.6 _ Tempos Livres 

 

O espaço de ATL e OTL existente em Santa Joana têm-se revelado um serviço 

muito procurado, sendo umas das principais valências desta autarquia, 

recordando que este espaço abre em período antes do início das aulas (às 

07:30) e se mantém aberto após o fim das mesmas (até às 19:00), em horários 

que permitem aos pais irem e regressarem descansados dos seus 

trabalhos/afazeres. 

Para além de servirem de resposta aos pais que não têm a quem confiar a 

guarda dos seus filhos, quer após o horário escolar quer durante as férias, as 

crianças podem neste espaço de atividades, localizado na Biblioteca Popular do 

Solposto, realizar várias atividades, tanto curriculares como lúdicas, ocupando, 

assim, de uma forma profícua o seu tempo.  

Desta feita, é propósito desta autarquia manter a realização de atividades de 

tempos livres, melhorando gradualmente o seu espaço de funcionamento 

apetrechando o mesmo com as devidas condições físicas. 

A este propósito, há a sublinhar o apoio a conceder ao nível da contratação de 

monitores e auxiliares, recursos indispensáveis ao normal funcionamento destes 

espaços, assim como, da aquisição de refeições e de material didático ou lúdico. 

 

2.7 _ Atividades Juvenis 

 

Além do apoio que esta Junta de Freguesia pretende prestar às associações 

juvenis, é ainda propósito continuar a contribuir para a firmação do dinamismo 

e criatividade da nossa Juventude, promovendo a realização de atividades ora 

direcionadas especificamente para esta faixa etária ora com ela cruzando outras 

gerações.  

Nesta dinâmica, contaremos com o precioso contributo das nossas 

associações/grupos juvenis: 

o Agrupamento 319 de Santa Joana; 

o Juventude da Paróquia de Santa Joana. 
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3. AÇÃO SOCIAL 

Na base de uma sociedade desigual encontramos um leque variado de problemas 

sociais que vitimam, dia após dia, muitos lares. Neste sentido, a Junta de Freguesia 

dará especial atenção à área da ação social, dando importância à criação de parcerias 

no combate à precariedade social.  

Conscientes da existência de um número significativo de famílias que se debatem com 

os mais diversos problemas sociais e económicos, esta autarquia continuará, dia após 

dia, a assumir uma postura atenta, preocupada e interventiva em relação aos casos 

problemáticos dos quais vier a ter conhecimento, numa partilha de esforços com as 

associações de caráter social existentes em Santa Joana e demais entidades 

competentes a nível municipal, sendo esta atuação em rede. 

Cabe aqui uma palavra de particular referência aos mais idosos, cujas parcas reformas 

inviabilizam muitas vezes o seu bem-estar o qual deveriam desfrutar nesta fase das 

suas vidas, sendo a resolução destes problemas uma problemática desta Junta de 

Freguesia. 

 

3.1 _ Apoio Social 

 

É propósito da Junta de Freguesia reforçar o apoio a dar a casos devidamente 

sinalizados que a si recorrerem e encaminhar aqueles que se justifiquem para as 

entidades competentes. 

Com este intento, a Junta de Freguesia iniciará o processo de revisão do seu 

Regulamento de Apoio Social, de forma a encontrar mais e novas formas de 

apoio às famílias e associações que apoiam os mais desfavorecidos.  

Por sua vez, e dada a sua importância, a Junta de Freguesia promoverá o 

relançamento da Comissão Social da Freguesia, procurando o 

desenvolvimento de atividades/eventos e criando novas respostas sociais que 

vão ao encontro das necessidades identificadas pelos parceiros existentes. 

Por sua vez, e visto ser uma das áreas cuja intervenção se tornará mais vantajosa 

se assentar num trabalho de parceria, a autarquia dará continuidade ao trabalho 

conjunto com entidades externas, finalizando protocolos que visem a 

persecução de sinergias em prol de respostas sociais concretas.  
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A Junta de Freguesia estará também disponível para prestar a ajuda necessária a 

quem a ela recorrer para o preenchimento de documentos de natureza diversa, 

principalmente no âmbito de candidaturas ao Fundo de Apoio Municipal. 

 

3.2 _ Associações de Caráter Social 

 

Nos tempos que correm, o papel das associações de caráter social continua a 

ser determinante na luta contra a precariedade que, sob as mais diversas 

formas, assola um cada vez maior número de famílias. 

Na concretização deste objetivo comum, a autarquia manterá a parceria 

protocolada com a ASAS – Associação de Solidariedade e Acção Social de Santa 

Joana e demais associações que têm dado um precioso contributo nesta área, 

designadamente o Centro Social Santa Joana Princesa, a Comissão Social da 

Freguesia, o Grupo Comunitário e Paroquial de Santa Joana e o GPS – Grupo de 

Pais Solidários. 
 

 

3.3 _ Seniores 

 

Na tentativa de minimizar as consequências do envelhecimento, é preocupação 

desta Junta de Freguesia continuar a promover iniciativas de natureza 

desportiva (dança, ginástica, hidroginástica e natação), educativa 

(alfabetização, cursos de formação e ações informativas e de sensibilização) e 

recreativa (coro 2001, dança, passeio sénior, convívios e passeios).  

De igual modo, é propósito desta autarquia continuar atenta aos casos 

devidamente sinalizados de carência económica e alimentar, e estender ainda o 

contributo ao fornecimento de medicamentos, à realização de rastreios médicos 

e à execução de pequenas reparações nas habitações. 

Por fim, a Junta de Freguesia continuará a promover junto dos mesmos o 

cartão social da freguesia, o qual assegura, entre outras, a redução de taxas 

nos serviços prestados por esta autarquia.  
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3.4 _ Serviços da Autarquia 

 

Sendo a Sede da Junta de Freguesia um espaço destinado a corresponder às 

solicitações e exigências da sua comunidade, seja cidadãos ou associações, a 

autarquia continuará a zelar por este espaço da freguesia, requalificando de 

forma contínua a sua estrutura física, para que também os serviços aqui 

prestados respondam de forma solícita e eficiente. 

No que ao auditório diz respeito, o mesmo será alvo de uma profunda 

requalificação, com a reparação do soalho e paredes e, essencialmente, na 

substituição do seu pavimento, sendo esta intervenção apoiada pela Câmara 

Municipal de Aveiro. Após as obras, e como tem sido hábito nos últimos anos, o 

auditório será disponibilizado quer às associações e instituições locais, quer a 

entidades externas, para a realização dos mais diversos eventos e atividades.  

Por fim, a Junta de Freguesia procurará implementar novos procedimentos no 

âmbito da modernização administrativa, procurando ter um ligação mais ágil e 

eficaz com os seus fregueses. 
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4. SAÚDE 

A saúde é uma das áreas-chave à qual a autarquia continuará a conceder a sua 

atenção, sendo que se manterá a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar de Santa 

Joana, respondendo às solicitações da mesma, de forma a que os utentes desta 

freguesia continuem a encontrar neste equipamento coletivo um serviço de qualidade. 

 

4.1 _ Ações de Saúde 

 

Fruto do número crescente de consultas, a Junta de Freguesia desenvolverá 

todos os esforços para que sejam edificados novos espaços na USF de Santa 

Joana, que virão dar resposta às atuais dificuldades sentidas e promover novos 

e importantes serviços de saúde. 

A autarquia, por sua vez, continuará a ser parceira ativa na promoção de estilos 

e hábitos de vida saudáveis e na proteção da saúde dos seus habitantes, através 

da realização periódica de sessões de esclarecimento/sensibilização e a 

realização de atividades neste âmbito. 

Assim, nesta área, levar-se-ão a cabo as seguintes ações: 

 Conservação do edifício da Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana e 

apoio na remodelação do espaço médico e de atendimento desta USF; 

 Manutenção dos espaços verdes na zona envolvente à Unidade de Saúde 

Familiar de Santa Joana; 

 Organização da Semana da Saúde e do Desporto; 

 Apoio na angariação de fundos e voluntários para a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, onde se inclui uma Caminhada Solidária; 

 Promoção de várias recolhas de sangue, no edifício-sede da autarquia; 

 Ações de rastreio de doenças várias que afetam especialmente os mais 

idosos: audição, visão, cardiovascular e dentário; 

 Ações de formação sobre hábitos alimentares e de higiene; 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
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 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, do Dia Mundial da 

Saúde, do Dia Mundial da Fisioterapia e o Dia Mundial da Luta Contra a 

SIDA. 

 Apoio na realização de consultas de rotina às crianças;  

 Apoio e promoção de ações de informação que visem a prevenção de 

doenças várias; 
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5. HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

A Urbanização continua a ser umas das preocupações desta autarquia ao longo dos 

tempos. Tendo a freguesia assistido ao urbanizar de novas zonas habitacionais torna-

se propósito da autarquia garantir a expansão e implementação das mais diversas 

infraestruturas necessárias à melhor qualidade de vida, quer seja ao nível da 

iluminação pública quer com a construção de passeios e muros, entre outros.  

Por sua vez, ter um teto digno e com o mínimo de comodidade é um direito de todo e 

qualquer ser humano, pelo que esta autarquia estará atenta aos casos devidamente 

identificados que se encontrem em situação da habitação precária, diligenciando junto 

do IRHU e da Câmara Municipal de Aveiro o seu realojamento nos apartamentos 

devolutos existentes nas Urbanizações do Caião, Cova do Ouro e Griné, após as devidas 

obras de requalificação. 

 

5.1 _ Habitação Social 

 

A autarquia continuará a diligenciar junto das entidades competentes a 

manutenção das condições de habitabilidade nas Urbanizações Sociais 

existentes na freguesia, na tentativa de proporcionar àqueles que 

economicamente são mais desfavorecidos o acesso a uma habitação condigna. 

Sendo que, neste sentido, acompanhará os processos de candidatura a Fundos 

Europeus por parte da autarquia municipal para a requalificação das 

Urbanizações Sociais da freguesia. 

 

5.2 _ Urbanismo 

 

Nesta área, será propósito desta Junta de Freguesia assentar o crescimento 

urbanístico de Santa Joana nos instrumentos de planeamento e de 

ordenamento do território, para que, o desenvolvimento se continue a 

processar de forma harmoniosa. 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
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Relativamente aos processos de obras, continuarão a ser efetuadas junto da 

Câmara Municipal de Aveiro as diligências necessárias, com vista a uma maior 

agilidade ao nível dos procedimentos burocráticos. 

Assim, nesta área, a atenção da Junta de Freguesia irá centrar-se nas seguintes 

ações: 

 Colocação de saibro em valetas que, em relação à berma da estrada, se 

encontram desniveladas; 

 Requalificação de Caminhos Rurais (alvo de Delegação de 

Competências); 

 Estudo e alinhamento de diversas vias; 

 Reparação de passeios danificados (alvo de Delegação de 

Competências); 

 Requalificação de passeios em algumas vias, nomeadamente na Rua Luís 

de Camões, entre outras. 

 Conclusão da requalificação do espaço junto à estátua de Santa Joana, 

através da construção de casas de banho e arrumos;  

 Estudo de alargamento de vias e construção de passeios aquando das 

novas construções; 

 Construção de passeios nas vias onde tal se justifique e que obtenham a 

autorização por parte da Câmara Municipal de Aveiro. 

 

5.3 _ Iluminação Pública 

 

É propósito desta autarquia proceder à identificação, junto das entidades 

competentes, das luminárias a necessitar de substituição ou reparação e 

desenvolver todos os esforços para colmatar as carências existentes a este nível 

na freguesia, fomentando o progresso e uma maior segurança.  

 

5.4 _ Toponímia  

 

Através de Delegação de Competências a concretizar com a Câmara Municipal 

de Aveiro a Junta de Freguesia procederá ao estudo, e consequente, colocação 

de placas toponímias nos arruamentos destituídos de uma placa identificativa. 
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6. SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

A salubridade da freguesia de Santa Joana continua a ser um dos principais propósitos 

da Junta de Freguesia, tendo a mesma como objetivo apetrechar a freguesia com todas 

as condições necessárias para uma vivência diária saudável e aprazível. Assim, será 

dada continuidade ao trabalho realizado até então, diligenciando a limpeza dos 

espaços públicos. 

Quanto ao saneamento, esta é já uma infraestrutura com uma cobertura de quase cem 

por cento na freguesia, cuja inexistência resiste em menos de uma dezena de ruas da 

freguesia. 

 

6.1 _ Saneamento 

 

Em Santa Joana, é escassa a percentagem de habitações que ainda se debatem 

com a falta de saneamento. Assim, tal como foi referido anteriormente, a 

inexistência desta infraestrutura circunscreve-se apenas às novas zonas 

habitacionais, cuja implantação será diligenciada, e nos seguintes locais: 

 Rua da Fonte; 

 Rua do Alambique; 

 Travessa da Quinta do Torto (parte); 

 

6.2 _ Recolha de Lixo 

 

Constitui preocupação desta Junta de Freguesia promover a mudança de 

comportamentos neste campo, propondo-se, assim, sensibilizar a população 

para a correta separação dos resíduos domésticos, assim como, fomentar 

hábitos que farão toda a diferença na preservação do meio onde vivemos.  

De forma a proporcionar à população os meios necessários à correta separação 

do lixo doméstico, a autarquia diligenciará junto da ERSUC e da SUMA a 

colocação de ecopontos; papeleiras; pilhões; vidrões; oleões; contentores de 

resíduos sólidos urbanos e ecopontos subterrâneos, solicitando ainda a 

substituição de equipamento quando obsoleto ou danificado. 
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Por fim, e no que se refere ao lixo agrícola, a Junta de Freguesia irá lançar uma 

campanha de sensibilização para a crescente utilização do sistema de 

compostagem caseira. 

 

6.3 _ Águas Pluviais 

 

A Junta de Freguesia continuará a expandir e a melhorar a rede de águas 

pluviais da freguesia, para que, desta forma, o escoamento de águas seja 

facilitado e que se evite as consequências nefastas da formação de lençóis de 

água ou inundações. 

Neste âmbito, a autarquia continuará a interpelar a Câmara Municipal de Aveiro 

para a requalificação da rede de águas pluviais na Rua do Solposto e na 

Rua do Freitas, entre outras. 

 

6.4 _ Fontes e Tanques Públicos 

 

Tendo as Fontes e Tanques atualmente um fim mais histórico do que social, a 

Junta de Freguesia continuará a conceder uma atenção especial sobre estas 

infraestruturas, zelando pela sua limpeza, conservação e manutenção, sendo 

esta área também alvo de delegação de competências por parte da autarquia 

municipal. 

Deste modo serão efetuados trabalhos de manutenção nos tanques e fontes 

da Azenha da Moita, Quinta do Gato, Quinta do Torto, São Romão e Azenha. 

 

6.5 _ Cemitério 

 

A implementação desta infraestrutura é um objetivo traçado pela Junta de 

Freguesia há já algum tempo. Contudo, devido a contratempos de vária ordem, 

a sua implantação tem sido objeto de sucessivas protelações, sendo que esta 

Junta de Freguesia espera, logo que possível, dar início à sua construção, 

acompanhando este processo junto da Câmara Municipal de Aveiro. 
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7. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA 

Nos tempos que correm, os focos de criminalidade tendem a multiplicar-se e a 

freguesia Santa Joana não tem fugido à regra, verificando-se, também aqui, alguns 

atos associados a furtos e vandalismo. De forma a construir uma comunidade mais 

protegida a autarquia continuará a colaborar com as mais diversas entidades inseridas 

neste campo de atuação. 

 

7.1 _ Ações de Proteção Civil e Segurança 

 

Juntamente com as entidades encarregues para esta função a Junta de 

Freguesia continuará a promover ações de Proteção Civil e Segurança. 

Por sua vez, será prestado o apoio necessário ao guarda-noturno que tem a seu 

cargo a vigilância de diferentes zonas de Santa Joana.  

Por último, e porque importa apostar na informação da população, 

principalmente da mais idosa, no sentido de serem adotadas medidas 

preventivas, serão promovidas, sempre que se justifique, sessões de 

esclarecimento sobre temas considerados pertinentes. 

Assim, neste campo, serão efetuadas as seguintes ações: 

 Colaborar com as forças policiais que operam na nossa freguesia, 

nomeadamente Polícia de Segurança Pública, Guarda-fiscal e Guarda 

Nacional Republicana; 

 Solicitação de reforço do patrulhamento das escolas e outros locais 

públicos de forma a reduzir a criminalidade; 

 Realizar campanhas de prevenção, em colaboração com as entidades 

competentes sobre segurança; 

 Apoiar as Corporações de Bombeiros existentes em Aveiro; 

 Cooperar com a Proteção Civil na identificação de situações de risco e 

situações potenciadoras de catástrofe; 

 Promover visitas da Polícia de Segurança Pública às escolas da Freguesia; 

 Apoiar o serviço prestado pelo guarda-noturno, dando continuidade ao 

policiamento noturno na freguesia, essencialmente nos locais suscetíveis 

de maior perigo. 
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8. DESENVOLVIMENTO ECÓNOMICO E 

ABASTECIMENTO PÚBLICO 
 

O crescimento de uma comunidade encontra-se indissociado ao desenvolvimento do 

seu tecido económico, e deste modo a autarquia continua a ter como objetivo a 

melhoria do nível e da qualidade de vida da população, traduzida, dentre outros 

fatores, na criação de emprego e na satisfação das necessidades das pessoas.  
 

No que ao papel da Junta de Freguesia diz respeito, esta continuará a responder de 

forma solícita às preocupações dos agentes económicos, diligenciando, dentro da sua 

esfera de intervenção, a implementação das mais diversas infraestruturas, postas ao 

serviço do desenvolvimento económico.  

 

8.1 _ Abastecimento de Águas 
 

A extensão da rede de água às novas zonas habitacionais será objeto de 

atenção por parte da Junta de Freguesia. 

Ainda neste âmbito, e dada a necessidade de sensibilizar as pessoas para um 

consumo racional de água, a autarquia promoverá junto da população e das 

escolas da freguesia campanhas de sensibilização que vão ao encontro deste 

propósito.   

 

8.2 _ Abastecimento de Gás 

 

Dadas as vantagens que resultam da instalação de uma rede doméstica de gás 

canalizado, a Junta de Freguesia continuará a colaborar com as entidades 

responsáveis com vista à extensão da rede desta infraestrutura aos diferentes 

locais da freguesia. 

 

8.3 _ Energia 

 

A Junta de Freguesia continuará a colaborar com as entidades responsáveis para 

que a rede desta infraestrutura chegue a todos os habitantes da freguesia. 
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8.4 _ Posto dos Correios de Santa Joana 

 

A Junta de Freguesia continuará a zelar pela manutenção das condições físicas e 

de limpeza do posto de correios da freguesia, assim como a diligenciar a 

prestação de um serviço de qualidade.  

Neste sentido, continuaremos a realizar reuniões de trabalho com os CTT – 

Correios de Portugal e manteremos os recursos humanos do respetivo posto, 

de modo a permitir a continuação deste serviço de utilidade pública na nossa 

freguesia.  

 

8.5 _ Parque de Exposições de Aveiro 

 

A autarquia continuará a prestar apoio na promoção e dinamização do Parque 

de Feiras e Exposições, visto que é um equipamento localizado em Santa Joana, 

que acolhe durante o ano diferentes e importantes eventos. 

Continua a ser propósito desta autarquia proceder a diligências junto da 

Câmara Municipal de Aveiro para a abertura de um arruamento que permita 

encurtar distâncias entre esta infraestrutura e outros lugares da freguesia. 

 

8.6 _ Multibanco 

 

Tentando cumprir o importante dever de estar atento ao desenvolvimento 

económico da freguesia, a autarquia continuará a conceder um Espaço na Sede 

da Junta de Freguesia para o funcionamento de uma Máquina de Multibanco, 

de forma a proporcionar aos cidadãos da freguesia um espaço para 

levantamento de dinheiro e pagamento de serviços. 
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9. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 

PÚBLICO 

É propósito da Junta de Freguesia continuar a centrar a sua atenção na qualificação da 

rede viária, dotando a mesma das devidas condições de transitabilidade, quer ao nível 

do estado do piso, quer em termos das dimensões dos arruamentos, pois ainda se 

vislumbram algumas carências ao nível da rede viária. 

No que diz respeito aos transportes públicos, esta Junta de Freguesia continuará a 

centrar a sua atenção em todos aqueles que utilizam este meio para se deslocar, sendo 

que tomará a devida atenção à transição dos transportes públicos para uma nova 

empresa rodoviária. 

 

9.1 _ Rede Viária e Sinalização 

 

Será propósito da Junta de Freguesia continuar a zelar pelo bom estado da rede 

viária, quer no que se refere ao estado do piso quer em relação à dimensão dos 

arruamentos, articulando tais situações com a Câmara Municipal de Aveiro.  

Dada, por sua vez, a importância da sinalização no ordenamento do trânsito, 

serão encetados os esforços necessários com vista à colocação e/ou reposição 

de sinalética vertical, horizontal e direcional.   

Desta forma, a autarquia tenciona levar a cabo as seguintes iniciativas:  

 Aferição da implementação de sentido único na Rua Nova do Viso e na 

Rua de São Brás, e em ruas adjacentes; 

 Estudo e colocação de limitadores de velocidade nas vias consideradas 

mais movimentadas; 

 Alargamento das vias passíveis de tal; 

 Manutenção da sinalização horizontal, vertical e direcional e colocação 

de sinalização em locais onde a mesma seja necessária; 
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9.2 _ Pavimentação e Reposição de Arruamentos 

 

A pavimentação ou reposição de arruamentos continuará ser uma das 

premissas da Junta de Freguesia, que estará atenta ao estado de degradação do 

dos diferentes arruamentos, seja pelo seu desgaste natural ou pela 

implementação de infraestruturas de saneamento, rede de água, gás e coletores 

de águas pluviais. Neste sentido, a autarquia intentará junto da Câmara 

Municipal de Aveiro para que estes arruamentos reúnam as devidas condições 

de transitabilidade, promovendo, consequentemente, a segurança de 

automobilistas e transeuntes. 

De salientar que continuam abertos dois concursos ao abrigo de contratos-

programa, celebrados com a Câmara Municipal de Aveiro, concernentes à 

requalificação de diversos arruamentos, sendo que se prevê, neste ano que se 

avizinha, a sua concretização. 

Desta forma, serão pavimentados ou concluídos os processos de pavimentação 

dos seguintes arruamentos: 

 Rua da Quinta Nova (em fase de execução); 

 Travessa de São Brás (em fase de execução); 

 Rua Gago Coutinho (em fase de execução); 

 Travessa da Quinta do Torto (em fase de execução); 

 Rua São Romão (parte) (em fase de execução); 

 Rua da Azenha (parte) (em fase de execução); 

 Pracetas do Griné (em fase de execução); 

 Praça dos Descobrimentos (em fase de execução); 

 Rua João Afonso de Aveiro (em fase de execução); 

 Rua Pedro Álvares Cabral (em fase de execução); 

 Travessa do Solposto (em fase de execução); 

 Rua das Vielas que Atravessam; 

 Rua Afonso Costa; 

 Rua da Prata; 

 Rua da Azenha da Moita; 

 Rua Eça de Queirós; 

 Rua Júlio Dinis; 

 Rua Fernando Pessoa; 

 Rua do Cócaro; 

 Travessa da Azenha; 

 Rua Alexandre Herculano; 



- 25 - 
   

 Rua Gil Vicente; 

 Travessa 21 de Julho; 

 Rua das Praias; 

 Travessa da Rua Nova do Viso. 

 

Será também efetuada a reposição do tapete em ruas cujo pavimento se 

encontra em tout-venan: 

 Travessa da Rua Nova do Viso; 

 Travessa da Azenha; 

 Travessa Maria da Póvoa; 

 Rua Nova da Azenha; 

 Rua das Praias (Azenha de Baixo); 

 Rua da Giesta; 

 Rua da Barroca; 

 Rua das Vielas que Atravessam; 

 Rua dos Forninhos; 

 Rua Manuel Maria Barbosa du Bocage (parte). 

 

9.3 _ Abertura e alargamento de Novos Arruamentos 

 

Uma equilibradora abertura de arruamentos gera indubitavelmente progresso, 

pois, além de encurtar distâncias dentro da freguesia ou com o exterior, encerra 

em si a possibilidade de urbanizar novos locais. Assim, sempre que tal se 

justifique, procederemos à abertura de novos arruamentos. 

 

9.4 _ Alargamento de Arruamentos 

 

Sempre que for possível, é propósito da Junta de Freguesia efetuar o 

alargamento de arruamentos, de forma a contribuir para a segurança rodoviária 

dos transeuntes. 
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9.5 _ Transportes Públicos 

 

Além das mais-valias que a utilização dos transportes públicos representa ao 

nível do meio ambiente, em época de parcos recursos esta é uma opção para a 

maioria das pessoas, designadamente para quem tem o seu emprego no 

exterior da freguesia.   

Assim, a Junta de Freguesia acompanhará o processo concessão dos transportes 

municipais para a empresa AveiroBus, nomeadamente os seus trajetos, horários 

e as condições de segurança e comodidade dos abrigos. 
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10. DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

No que diz respeito à defesa do meio ambiente, a Junta de Freguesia procurará 

aumentar o número destes espaços na freguesia e continuará a efetuar a manutenção 

dos existentes, traduzindo assim um maior equilibro ambiental e bem-estar físico e 

social da população, fomentando hábitos de vida mais saudáveis, para além de 

embelezar os diferentes lugares da freguesia.  

 

10.1 _ Preservação do Meio Ambiente  

 

A este nível, a Junta de Freguesia continuará a desenvolver os seus esforços no 

cumprimento dos objetivos para o qual se propõe a concretizar em delegações 

de competência definida com a Câmara Municipal de Aveiro na área da Limpeza 

de Valetas; Limpeza de Bermas e Passeios; Manutenção de Jardins e Espaços 

Verdes e Qualificação de Caminhos Rurais. 

Neste sentido, a autarquia continuará a promover uma ampla manutenção dos 

diversos espaços verdes da freguesia, a contínua limpeza de ruas e valetas em 

toda a extensão da nossa terra, assim como, proceder ao corte de relva, à rega, 

à poda, à plantação de novas plantas, à reparação de sistemas de rega e à 

limpeza de terras. 

Por fim, referir que ao longo do próximo ano, a autarquia continuará a adquirir 

maquinaria e ferramentas, que são úteis e importantes para tornar profícuo e 

eficiente o trabalho a desenvolver, assim como, procederá a implementação do 

seu ‘novo’ armazém, a ser localizado na Urbanização Social do Caião. 

A Junta de Freguesia continuará, ainda, a pôr em prática as seguintes iniciativas: 

 Plantio de flores nas floreiras colocadas no solo e nas suspensas; 

 Poda de árvores; 

 Plantação de novas árvores nos locais onde tal seja possível; 

 Colocação de floreiras e restauro de algumas já existentes; 

 Colocação de bancos; 

 Ajardinamento da Praceta da Patela; 

 Conclusão do ajardinamento da Nova Urbanização do Planalto; 

 Colocação de caldeiras; 
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 Arranjo dos jardins públicos existentes: 

o Urbanização do Caião; 

o Urbanização Nova do Caião. 

o Urbanização da Quinta da Corisca; 

o Urbanização da Quinta do Camoira; 

o Urbanização da Igreja; 

o Zona envolvente à Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana; 

o Avenida de Santa Joana; 

o Urbanização Nova da Igreja; 

o Urbanização Nova da Igreja, junto à estátua de Santa Joana; 

o Cruzamento da Rua do Viso com a Avenida de Santa Joana; 

o Jardim Planalto; 

o Rua da Prata; 

o Praceta Baden Powell; 

o Rotunda do Solposto; 

o Lugar do Solposto; 

o Lugar do Viso; 

o Lugar dos Areais; 

o Avenida D. Manuel de Almeida Trindade; 

o Rua da República; 

o Urbanização Mélias; 

o Quinta das Laranjeiras; 

o Quinta do Griné; 

o Lugar da Azenha; 

o Lugar da Quinta do Torto; 

o Rua da Fonte; 

o Lugar da Presa; 

o Triângulo na Rua D. João Evangelista Lima Vidal; 

o Urbanização S. Geraldo; 

o Rotundas da Quinta Velha; 

o Rua da Sofia; 

o Rua da Bombarda. 
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RESUMO DO ORÇAMENTO  

 

As regras provisionais contidas no ponto 3.3 do POCAL e os dados disponíveis 

aquando da elaboração destes documentos relativos ao ano 2016, bem como o 

histórico de anos anteriores, e a adequação a novos projetos serviram de base 

ao cálculo das Receitas e Despesas para o ano de 2017. 

 

RECEITAS MONTANTE  DESPESAS MONTANTE 

Correntes 273.931,00€ Correntes  279.164,21€ 

Capital 128.733,21€ Capital 123.500,00€ 

TOTAL 402.664,21€ TOTAL 402.664,21€ 

 

RECEITAS 

A receita prevista é de 402.664,21€, sendo que a receita corrente representa 

273.931,00€ e a receita de capital 128.733,21€. Nestas previsões verifica-se que 

as Receitas têm um valor superior a anos anteriores, decorrentes da atribuição 

de novas competências, delegadas por parte da Câmara Municipal de Aveiro. 

 

DESPESAS 

A despesa prevista é igualmente de 402.664,21€, sendo que a despesa corrente 

representa a maior fatia (279.164,21€), onde se incluem os principais encargos: 

despesas com pessoal, a aquisição de bens e serviço e as transferências 

correntes.  
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Atribuições/Competências/Atividades Categoria Área de formação 
académica e/ou profissional 

Número de postos 
de trabalho 

Número de postos de 
trabalho a ocupar 

Obs 

Serviços Administrativos Assistente operacional Ensino Superior  1 0  

Serviços CTT Assistente operacional  Ensino Superior 1 0  

Serviços de Limpeza, Obras e 

Manutenção 

Assistente operacional  Ensino Básico 0 1  

total 2 1  

  

Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria 

Cargo/carreira/categoria Nº postos de trabalho observações (a); (b) 

Assistente operacional 2   

total 2  

 

O presente mapa de pessoal respeita o disposto no artigo 5.º da Lei 12-A/2008, 27 de fevereiro, e o artigo 29.º da Lei 35/2014, de 20 de julho, o qual determina 

que a sua aprovação depende de votação na entidade competente para aprovar a proposta de orçamento, no caso concreto a Assembleia de Freguesia. Atendendo 

não haver nenhum normativo ao formato deste mapa, optou-se por seguir o modelo 2 publicado pela DGAEP (Direcção Geral da Administração e do Emprego 

Público).
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APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA 

 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2017 foram aprovadas, por 

unanimidade, em conformidade com a reunião da Junta de Freguesia, realizada 

no dia vinte de dezembro de dois mil e dezasseis, para ser apresentado à 

Assembleia de Freguesia de Santa Joana. 

 

O Presidente, 

________________________________ 

(Victor Manuel Marques Oliveira) 

 

 

O Secretário, 

 

______________________________ 

(Tiago Filipe Santos) 

O Vogal, 

                                                                                 

______________________________                  

  (Óscar Emanuel Ratola Branco)                                    

 

 

O Tesoureiro, 

 

____________________________ 

(Duarte Urbano Tavares Trindade) 

 

 

 

A Vogal, 

 

________________________________                                

(Sílvia Nunes Ferreira Ribeiro)   
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APROVAÇÃO PELA  

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2017 foram aprovadas, por 

maioria, em conformidade com a reunião da Assembleia de Freguesia, realizada 

no dia vinte e sete de dezembro de dois mil e dezasseis. 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, 

 

______________________________ 

(João Manuel Neves de Matos) 

 

 

 

Na qualidade de  

Primeira Secretária 

da Assembleia de Freguesia, 

 

______________________________ 

(Daniela Marisa Pereira de Magalhães) 

Na qualidade de  

Segundo Secretário 

da Assembleia de Freguesia, 

 

______________________________ 

(Nuno Manuel Gonçalves Genrinho) 
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