
 

 



MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Mais um ano e mais uma oportunidade de fazer um balanço do trabalho levado a cabo 

durante o respetivo ano civil procedendo à exposição do seguinte Relatório de Gestão e 

Prestação de Contas. 

Como Presidente desta autarquia há mais de 7 anos reconheço a exigência deste 

exercício diário, mas confesso, que 2020 foi um ano diferente dos demais, pois devido à 

pandemia COVID19, a exigência e o trabalho foram redobrados, nomeadamente na 

grande Missão de combater uma doença que se apoderou do Mundo, e na qual, cada 

um de nós, cumpriu/cumpre o dever de ser UM AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. 

Neste sentido, a Junta de Freguesia acompanhou toda a evolução desta pandemia na 

comunidade local, nomeadamente, nas consequências que a mesma acarretou, nos 

âmbitos da saúde, educação, ação social e na ambiência pública que a todos circunda. 

Nessa medida, foram imensos os lavores efetivados pela autarquia ao longo deste 

tempo, onde se releva o trabalho de parceria com a Unidade de Saúde Familiar local; os 

planos traçados com os agentes educativos; a atenção dada aos nossos idosos que 

precisaram de apoio diário; a que se juntou o reforço na atenção e no acompanhamento 

social dado às famílias de Santa Joana, nomeadamente, às famílias confinadas. 

Contudo, para além das medidas de apoio/combate à pandemia, a Junta de Freguesia, 

continuou, uma vez mais, a empenhar os seus esforços no cumprimento das delegações 

de competências, contratualizada com a autarquia municipal, sendo que esteve à vista 

da população o resultado do afincado trabalho feito pelos serviços da autarquia que 

diariamente efetivaram a limpeza de valas, valetas, bermas e passeios e providenciaram 

a manutenção dos jardins e espaços verdes existentes ao longo da freguesia. Para além 

destes serviços correntes importa dar nota de alguns investimentos acordados entre 

estas duas autarquias, nomeadamente a qualificação do parque infantil e do parque 

geriátrico/fitness de Santa Joana Princesa e na melhoria da biblioteca da nossa 

freguesia. 

O ano 2020 ficou também marcado pelo lançamento de vários concursos e de projetos, 

por parte da Câmara Municipal de Aveiro, que mudarão a freguesia nos próximos anos, 

da qual se destaca a qualificação das Escolas do Solposto e dos Areais e a criação de um 

Parque Urbano na zona do Solposto, onde nascerá também o Armazém da Junta de 

Freguesia. 

 

 

 

Victor Manuel Marques de Oliveira
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INTRODUÇÃO 

Como disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e vistos os normativos aplicáveis na Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, a Junta de Freguesia 

de Santa Joana apresenta ao órgão deliberativo o Relatório de Atividades bem como a 

Conta Gerência referente ao ano financeiro de 2020 para efeitos de apreciação, 

discussão e votação, para posterior remessa ao Tribunal de Contas e demais entidades 

fiscalizadoras. 

A conta gerência apresentada neste documento é ainda efetivada nos termos do Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL REGIME SIMPLIFICADO, 

aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua versão 

atualizada, e nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 350.º da Lei do Orçamento de 

Estado 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro), sendo apresentado os dados 

financeiros previstos para avaliação dos factos contabilísticos registados e 

documentados. 

Recordamos que este documento é um importante instrumento de apoio à gestão 

autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as 

informações que se julgam suficientes à avaliação global das diversas atividades 

desenvolvidas e ao acompanhamento da situação financeira, ao longo do ano transato. 

Por fim, no que a síntese do controlo orçamental diz respeito, sublinha-se o 

cumprimento do orçamento estipulado para o ano em referência, com um positivo grau 

de execução orçamental, sendo de destacar a capacitação financeira corrente gerada 

pela delegação de competências com a autarquia municipal e o aumento das 

transferências vindas do Orçamento de Estado. No campo da despesa, a mesma foi 

resultado da rentabilização da receita angariada, e investida em várias áreas, 

especialmente em diversas MEDIDAS DE APOIO COVID19, terminado o respetivo ano 

económico com todas as suas dívidas a fornecedores saldadas, e uma média de 

pagamentos a rondar os 25 dias.
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1. EDUCAÇÃO E ENSINO 

Sendo considerada pelo executivo uma das áreas de maior relevo na sua atuação, e em 

virtude/ou a apesar dos constrangimentos causados pela Pandemia COVID19, a 

educação continuou a ter prioridade máxima nas ações desenvolvidas por esta 

autarquia. 

Neste sentido, importa dar destaque à adaptação do PAEC – Plano de Atividades 

Educacionais e Culturais de Santa Joana realizado no ano letivo 2019/2020 e no ano 

letivo 2020/2021, recordando, que este Plano engloba um conjunto de ações que 

foram/serão desenvolvidos com os estabelecimentos de ensino localizados na freguesia 

(Centro Social de Santa Joana Princesa, Colégio D. José I, EB1 dos Areais, EB1 da Presa e 

EB1 do Solposto). 

 

1.1 Ensino Pré-Escolar e Ensino Básico (1º Ciclo) 

Sendo que a educação foi uma das áreas mais atingidas pela mudança que o nosso País 

atravessou, em resultado da Pandemia COVID19, destaque para as diversas MEDIDAS 

DE APOIO COVID19 que esta autarquia proporcionou, sendo resumidamente, as 

seguintes: 

• Disponibilização de bandas largas com acesso ‘ilimitado’ de internet às duas 

únicas famílias da freguesia sem acesso à internet (numa parceria com a 

Associação de Pais do Solposto); 

• Disponibilização de cartões de telemóvel a cinco educadoras/professoras para 

contacto direto com os seus alunos; 

• Empréstimo de webcam a professora do 1º ciclo de ensino para lecionação de 

aulas à distância; 

• Apoio aos alunos no acesso às plataformas educativas e à utilização dos 

softwares respetivos; 

• Entrega de alimentos a famílias vulneráveis da nossa freguesia, encaminhados 

pelo Agrupamento de Escolas José Estevão; 

• Isenção do pagamento pela impressão ou cópia de fichas/trabalhos no âmbito 

do ensino à distância; 

• Envio e entrega gratuita de fichas de trabalho a alunos sem impressora em casa; 
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• Distribuição do Leite Escolar, encaminhado pelo Agrupamento de Escolas José 

Estêvão; 

• Receção e entrega, a famílias mais vulneráveis, de resmas de papel fornecidas 

pela empresa Navigator Company; 

• Entrega de manuais/cadernos a alunos da EB1 da Presa; 

• Entrega do “Voucher de Páscoa”, ofertado pelas Associações de Pais dos Areais, 

da Presa e do Solposto, e que permitiu a recolha de um folar de Páscoa numa 

padaria local; 

• Apoio aos encarregados de educação na inscrição dos seus educandos no Portal 

das Matrículas ou no Portal de Gestão Escolar e no envio de documentos sociais 

ou de transporte para o Agrupamento de Escolas José Estevão e para a Câmara 

Municipal de Aveiro. 

Ainda neste capítulo, nota para a realização de um inquérito, em conjunto com as 

Associações de Pais existentes na freguesia, que permitiu elaborar uma lista com as 

vulnerabilidades informáticas existentes no universo escolar da freguesia, sendo que a  

mesma foi remetida para o Agrupamento de Escolas José Estêvão e para a Câmara 

Municipal de Aveiro.  

Cumpre ainda referir, os inúmeros contactos efetivados com todas as 

educadoras/professoras a lecionar na freguesia; as reuniões detidas com a direção do 

Colégio D. José I e do Agrupamento de Escolas José Estêvão; e para o envio à Câmara 

Municipal de Aveiro e ao Agrupamento de Escola José Estêvão de uma lista de medidas 

que a Junta de Freguesia considerava importantes agilizar na área da educação. 

Sendo já uma marca deste executivo, e um importante instrumento de enquadramento 

desta autarquia com a comunidade escolar local, o PAEC – Plano de Atividades 

Educacionais e Culturais concretizou um conjunto alargado de ações com a premissa de 

promover experiências enriquecedoras, em contextos formais e informais, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento do aluno, e consequentemente, do seu sucesso 

educativo. Neste sentido releva-se a dinamização, durante o ano de 2020, das seguintes 

ações: 
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• SÃO BRAZ DOS PEQUENINOS: que aglutinou os alunos da freguesia junto da 

Capela de São Braz, de modo, a vislumbrar uma animação musical, que retratava 

a história deste Santo milagreiro, assim como, puderam recolher os tradicionais 

rebuçados de São Braz. Notar ainda o facto, de esta iniciativa ter sido alvo de 

reportagem por parte do programa PORTUGAL EM DIRETO da RTP1. 

• PASSEIO DOS FINALISTAS: que levou todos os alunos do 4º ano de escolaridade 

a estudar na freguesia à cidade do Porto, proporcionando uma visita de estudo 

ao Museu dos Transportes e Comunicações e ao Museu World Discoveries. 

• DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL: que percorreu o centro cívico da freguesia, 

num trajeto que voltou a contar com a animação de um trio elétrico, a que se 

juntou o lançamento de confetes, a presença de mascotes e à oferta por parte 

da autarquia de um bate-palmas a cada um dos participantes. 

• CARTA AOS AUTARCAS: que num desafio lançado aos alunos do 4º ano de 

escolaridade consistiu na redação de uma carta ao Presidente da Junta de 

Freguesia, e que levou o respetivo autarca a cada uma das turmas do referido 

ano de escolaridade para dar o seu testemunho de ‘como é ser autarca’ e de 

responder a todas as questões suscitadas pelos alunos. 

• PROVAS DO CONHECIMENTO: com a efetivação da primeira etapa das 

competições Palavras sem Falha (para o 2º ano de escolaridade) e Trivial do 

Conhecimento (para o 4º ano de escolaridade). 

• PROJETO HERÓIS DA FRUTA: que envolveu as crianças do ensino pré-escolar em 

várias ações, sendo que no final do mês de fevereiro, se celebrou o «DIA dos 

HERÓIS DA FRUTA» onde constou um diálogo entre os autarcas do executivo e 

as crianças, assim como, a entrega de uma mochila/lancheira a todos as crianças. 

• SANTA JOANA DOS PEQUENINOS: efetivado em modo digital, com o envio a 

todos os alunos de um vídeo alusivo à Princesa Santa Joana; 

• DIA DAS FAMÍLIAS: concretizado em modo digital, com o envio a todos os alunos 

de um vídeo da ‘Fada da Música’; 
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• DIA MUNDIAL DA CRIANÇA: que contou com a entrega (no caso do pré-escolar) 

e o envio (no caso do 1º ciclo) de uma lembrança [constituída por um jogo 

Mikado, uma caixa de lápis de cor, um lápis de carvão, um balão e um desenho] 

como recordação desta efeméride tão especial.  

• DIAS DA MÚSICA: que levou a música às escolas, sendo que a mesma foi 

efetivada em exercícios musicais em sala de aula (enviado de forma online) ou 

em concerto realizado em espaços exteriores; 

• DIA DA FRUTA ESCOLAR: que resultou na oferta de um lanche saudável e de um 

postal alusivo a todos os alunos do ensino pré-escolar e de 1º ciclo; 

• NATAL AO SOM DISNEY: que invadiu as escolas da freguesia para espalhar a 

Magia do Natal, através de um Miniconcerto ao som de músicas da Disney; 

• APRESENTAÇÃO DO PAEC: que incluiu a dinamização de um workshop de 

expressões musicais destinado a todas as professoras e educadoras. 

Fazer notar, que devido à pandemia do COVID19, foram CANCELADAS as seguintes 

atividades perspetivadas na área da educação primária: Semana do Planeta; Dia 

Internacional do Livro Infantil; Fase Final das Provas de Conhecimento; Festa do 

Desporto; 35 Anos na Rua. 

No campo das infraestruturas escolares, e apesar de não ter delegações de 

competências neste âmbito, a Junta de Freguesia continuou a promover a melhoria das 

condições físicas nas escolas de ensino básico existentes na freguesia, promovendo a 

realização das seguintes reparações/ações: 

o Empréstimo de uma televisão e aparelho de TDT (para a Escola dos Areais);  

o Retirada de cedros (na Escola da Presa); 

o Colocação de três Tendas-Cone e campainhas (na Escola do Solposto); 

o Arranjo de portas e de armários; 

o Limpeza e escoamento das caixas de águas pluviais; 

o Melhoramento e embelezamento do espaço de recreio. 
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Neste campo da educação, importante nota para o acompanhamento dado aos Projetos 

de reabilitação e ampliação da EB1 dos Areais e da EB1 do Solposto, que se iniciarão no 

ano 2021. 

 

Ainda neste âmbito de ação, e primordialmente neste espaço de ensino, destaque para 

o reforço na oferta por parte desta autarquia de AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a todos 

os alunos do ensino pré-primário e ensino básico na Escola dos Areais, na Escola da Presa 

e na Escola do Solposto, que permitiu (e continua a permitir) a aprendizagem de um 

conjunto de atividades físicas e de modalidades desportivas, tentando melhorar não só 

as competências físico-motoras dos alunos mas também de melhorar, gradualmente, a 

sua saúde. Notar, que esta oferta educativa, se articulou com o projeto GIRA-VÓLEI, 

rubricado com a Federação Portuguesa de Voleibol, exponenciado para os alunos do 3º 

e 4º ano de escolaridade. 

 

No espaço do ensino primário, mas também envolvendo o ensino básico (2.º e 3.º ciclo) 

e secundário, releva-se a realização de mais uma edição da GALA DE MÉRITO ESCOLAR 

(realizada em formato online) que distinguiu 127 alunos, frequentadores dos 

estabelecimentos de ensino locais, que revelaram ao longo do ano letivo transato 

dedicação, esforço e bom comportamento. Sendo que nesta mesma cerimónia foram 

ainda entregues os prémios aos finalistas das provas de conhecimento dinamizadas no 

âmbito do PAEC 2019/2020, assim como premiados os alunos que participaram com 

mais regularidade nas aulas digitais e que superaram, com abnegado esforço, as 

dificuldades encontradas no processo de ensino à distância.   

 

No capítulo de apoio aos Projetos Eco Escolas, desenvolvidos nos diversos 

estabelecimentos de ensino locais, notar o apoio dado às iniciativas lançadas pelas 

comunidades escolares, nomeadamente com a presença no hastear das bandeiras 

verdes e participação nos diversos Conselhos Eco Escolas. 
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Relevo ainda para o apoio constante dado às Associação de Pais existentes na freguesia, 

nomeadamente com o apoio financeiro gerado no âmbito do Fundo de Apoio ao 

Associativismo: 

Apoio Regular (+ Apoio Eventos) Associação de Pais do Solposto 1.250,00 € 

Apoio Regular  Associação de Pais dos Areais 250,00 € 

 

1.2 Ensino Básico e Secundário 

No que diz respeito a estes graus de ensino, destaque para a contínua colaboração com 

o Colégio D. José I, o único estabelecimento de ensino da freguesia, que assegura a 

lecionação destes níveis escolares. Nesta circunstância, sublinha-se o apoio dado a 

diversas ações no âmbito do projeto educativo desta instituição, intitulado de ‘Colégio 

D. José I – Escola Amiga da Ria’.  

Nesta envolvência escolar, focar a intermediação junto do CENAP Santa Joana para que 

os alunos deste estabelecimento de ensino pudessem usufruir das citadas instalações 

desportivas e recreativas para a prática de desporto. Destacar ainda, a iniciativa deste 

estabelecimento, designada de ‘Pijama Solidário’, que resultou na entrega de mais de 

duzentos e cinquenta kilos de bens alimentares a esta autarquia, e que foram 

encaminhados para os cidadãos mais carenciados da freguesia.  

Releva-se ainda na parceria entre estas duas instituições, as reuniões periódicas com a 

Direção Pedagógica desta instituição, de forma a programar e avaliar um conjunto de 

atividades a realizar em conjunto, assim como, o enviou por parte desta autarquia de 

um conjunto de vídeos e fotografias alusivas a esta instituição escolar, no âmbito das 

comemorações dos ’23 anos do Colégio D. José I’. 

 

Ainda neste quadro escolar, mas na relação com o Agrupamento de Escolas José 

Estevão, notar o acolhimento de um aluno do ensino secundário - Curso Profissional de 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital - em formação em contexto de trabalho, assim 

como, a cedência de uma barraquinha para colocação na Sede deste Agrupamento 

Escolar. 



  

                                                             RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 
  

- 9 - 
   

1.3 Ensino Superior 

 

A Junta de Freguesia continuou a apoiar o ISCIA - Instituto Superior de Ciências da 

Informação e da Administração, estabelecimento de ensino sediado em Santa Joana, 

nomeadamente no acolhimento de quatro alunas da Licenciatura em Psicopedagogia, 

na componente de formação em contexto de estágio, assim como, na divulgação da sua 

oferta formativa e na manutenção dos espaços verdes em frente a este edifício escolar. 
 

Ainda neste campo de atuação, nota para a resposta dada por esta autarquia às diversas 

questões levantadas por alunos da Licenciatura em Administração Pública da 

Universidade de Aveiro, nomeadamente sobre as temáticas da inclusão, avaliação e 

transparência desta autarquia com os seus cidadãos. 

 

1.4 Formação de Adultos 

Nesta área releva-se a dinamização e o apoio dado às seguintes formações, dinamizadas 

em espaços desta Freguesia: 

 

 

AÇÕES DE FORMAÇÃO APOIADAS 

Período da Formação Carga Horária Destinatário N.º Participantes 

1ª Semestre de 2020 Formação de Longa 
Duração  
(300 Horas) 

Percurso de Assistente 
Familiar e de Apoio à 
Comunidade 

20 
desempregados 

Janeiro e fevereiro 2020 Formação de Curta 
Duração (25 Horas) 

Formação de Assistência 
Familiar  

16 
desempregados 

Tabela 1 Resumo das ações de formação dinamizadas em espaços da autarquia em 2020 

 
 

1.5 Atividades/Ocupações de Tempos Livres 

A Junta de Freguesia continuou a zelar para que a realização das Atividades de Tempos 

Livres decorresse em espaços acolhedores e apetrechados com as devidas condições 

físicas e de saúde (com restrições especificas ao tempo que vivemos), organizando ainda 

Campos de Férias nos períodos da Verão e Natal, durante os quais as crianças inscritas, 

dos seis aos doze anos, puderam realizar as mais diversas atividades. 
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Neste campo, focar o acordo com Câmara Municipal de Aveiro e o Agrupamento de 

Escolas José Estevão, para que esta autarquia continuasse a gerir e a promover o serviço 

de CAF – Componente de Apoio às Famílias, nomeadamente para os alunos do 1º ciclo 

de ensino da Escola Básica do Solposto, onde 46 crianças efetivam diversas atividades. 

Por fim, cumpre ainda relevar o acolhimento ou contratação de jovens monitores e 

auxiliares, recursos indispensáveis ao normal funcionamento destes espaços, e ao 

fornecimento de refeições, através de estabelecimentos locais, nos campos de férias. 

 

ATIVIDADE E OCUPAÇÕES DOS TEMPOS LIVRES DA FREGUESIA 

ATL/OTL Nº de 

Participantes 

Principais Atividades Dinamizadas 

ATL SOLPOSTO 

Ano Letivo 2019.2020 

38 CRIANÇAS 

(média) 

Apoio ao estudo e atividades lúdicas diversas 

CAMPO DE FÉRIAS 

VERÃO 2020 

30 CRIANÇAS 

(Total) 

Idas à Praia; 

Visitas ao exterior, nomeadamente ao 

Magikland; 

Variadas atividades lúdicas e desportivas. 

CAMPO DE FÉRIAS 

NATAL 2020 

20 CRIANÇAS 

(Total) 

Variadas atividades lúdicas e desportivas. 

CAF SOLPOSTO 

Ano Letivo 2020.2021 

46 CRIANÇAS 

(média) 

Apoio ao estudo e atividades lúdicas diversas 

Tabela 2 Resumo das atividades dinamizadas ao longo do ano de 2020 no espaço de Tempos Livres 

 

Notar, que devido à pandemia COVID19, foram CANCELADAS as seguintes atividades 

perspetivadas nesta área: Campo de Férias de Páscoa e Quinzena de Teatro e Verão.
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2. CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

A cultura foi uma das áreas mais afetadas pela Pandemia que assolou o nosso País, 

tendo, contudo a autarquia, fomentado e apoiado algumas iniciativas. 

Destacar nesse âmbito, a coorganização da FESTA EM HONRA DE SÃO BRAZ 2020, que 

aglomerou no adro da Capela de São Brás milhares de pessoas, a que se juntou, cerca de 

2 MILHÕES de telespetadores, através de mais de 45 minutos de imagens televisivas que 

esta celebração registou.  

 

2.1 Atividades Culturais 

No que concerne à cultura, há a sublinhar o CANCELAMENTO da dinamização de uma 

das principias atividades da autarquia, a FESTA DOS SANTOS POPULARES, assim como, 

o cancelamento de diversas atividades culturais programadas: Mercadinho de 

Artesanato e Usados; Manhãs na Junta; ações culturais no âmbito dos 35 anos da 

freguesia; Passeio das Famílias e a Festa do Emigrante. 

Porém, durante o ano 2020, foi ainda possível realizar as seguintes atividades culturais: 

▪ ‘Comemoração do Aniversário do Nascimento da Princesa Santa Joana’, que 

contou com a realização de uma eucaristia evocativa; 

▪ Acolhimento do evento “Cultura + perto de Si”, realizado no auditório desta 

autarquia, que contou com a apresentação do espetáculo “Quinteto de Cordas”, 

da Orquestra Filarmonia das Beiras. 

 

Tendo as associações e as comissões de festas um papel importante no estímulo da 

cultura e na oferta à população de um leque de iniciativas diversificadas, a autarquia 

prestou o seu apoio aos seguintes grupos/associações de natureza cultural, sediadas na 

freguesia: 

Tuna de Santa Joana 

o Apoio na organização da Serenata ao Menino Jesus, com a participação do Coro 

de Santa Joana e do Coro Sénior da Freguesia, que ocorreu na Igreja Matriz de 

Santa Joana; 
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o Apoio administrativo no âmbito da sua candidatura ao Programa de Apoio às 

Associações do Município de Aveiro e na atualização do Estatuto de Utilidade 

Pública; 

o Cedência do auditório para a realização de ensaios do Coro de Santa Joana; 

o Apoio na mudança e guarda de materiais; 

 

Relevo ainda, para o apoio financeiro gerado no âmbito do Fundo de Apoio ao 

Associativismo: 

Apoio Regular (+ Apoio Eventos) Tuna de Santa Joana 1.500,00 € 

 

Comissão de Festas em Honra de São Braz 

o Coorganização da Festa em Honra de São Braz 2020, nomeadamente com: 

❖ Empréstimo de barraquinhas e grades de trânsito; 

❖ Limpeza do adro da Capela e dos espaços adjacentes; 

❖ Solicitação de seguros, autorizações e policiamento; 

❖ Requisição de licenças junto da autarquia municipal. 

o Apoio financeiro à execução de uma atividade cultural para angariação de fundos 

(mas que foi adiada para o ano 2021). 

 

No âmbito da cultura religiosa relevo para o apoio dado (empréstimo gratuito de 

cadeiras e colunas de som) à Paróquia de Santa Joana Princesa na concretização das suas 

Eucaristias ao Ar Livre, assim como, para a presença da autarquia nas Eucaristia 

recordativas à Honra de São Romão e São Geraldo. 

Relativamente à época de natal, a autarquia uma vez mais, determinou a colocação de 

iluminação natalícia no centro cívico da freguesia e nas capelas localizadas na freguesia. 

Por fim e no campo da literacia, referir que a biblioteca existente na Sede da Junta de 

Freguesia sofreu um amplo processo de adaptação/melhoria do seu espaço físico, 

assim como, foram efetivados diversos trabalhos de verificação dos livros aí existentes. 
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2.2 Património e Artesanato 

No capítulo da gestão do património existente na freguesia, amplo destaque para a 

REQUALIFICAÇÃO DO TANQUE DA QUINTA DO TORTO, assim como, para a desafetação 

do lavadouro da Rua da Fonte, que permitiu, em ambos os casos, a requalificação dos 

largos aí existentes.  

Ainda nesta simbiose e com vista à preservação e à valorização dos recursos 

patrimoniais, concretizou-se as seguintes ações:  

▪ Limpeza e alinhamento do acesso à fonte da Azenha de Baixo; 

▪ Manutenção e limpeza do património existente, mormente dos tanques e fontes 

na Rua de São Brás e na Quinta do Torto; 

▪ Manutenção e limpeza da área circundante à Igreja Matriz e às capelas de São 

Brás, São Geraldo e São Romão. 

 

2.3 Atividades Desportivas 

Dentro das condicionantes registadas pela Pandemia COVID19, a Junta de Freguesia 

continuou a incentivar a prática desportiva dinamizando um conjunto de atividades, 

com o mote principal de promover hábitos saudáveis para a saúde física e mental da sua 

população. Foi, por isso, dada continuidade às atividades inseridas no projeto «Desporto 

Sénior», nomeadamente com as aulas de ginástica de manutenção e de dança de ritmos 

(até ao 1º trimestre de 2020), que se realizaram no polidesportivo do Solposto, e as 

aulas de hidroginástica, dinamizadas nas piscinas do Sporting Clube de Aveiro (até ao 1º 

trimestre de 2020). 

Ainda no campo de atividades desportivas, foi igualmente desenvolvido até ao 1º 

trimestre deste ano, o Clube de Xadrez; a promoção/dinamização de aulas de karaté, 

assim como, o apoio dado à Associação de Pais da Escola do Solposto, para a 

dinamização das suas aulas de Zumba Kids, realizadas no polidesportivo do Solposto. 

Notar que neste âmbito, e em virtude da Pandemia que assolou o nosso País, foram 

CANCELADAS as seguintes atividades programadas: Semana da Saúde e Desporto e 

Desporto 35 anos. 
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No enlace das diferentes associações que promovem o desporto em Santa Joana, relevar 

o apoio desta autarquia às mesmas, nomeadamente: 

 

Agarrados ao BTT Clube 

o Presença na apresentação oficial da ‘X Rota da Mamoa’; 

o Participação no ‘9º Aniversário’ da Associação; 

o Apoio na divulgação das suas atividades. 

 

Associação Aveiro TT 

o Cedência do Salão Nobre para a realização das suas Assembleias-Gerais. 

 

Associação dos Amigos dos Carochas de Aveiro 

o Apoio na divulgação das suas atividades. 

 

CENAP Santa Joana 

o Auxílio na manutenção do espaço exterior do espaço recreativo e desportivo 

existente na freguesia; 

o Cedência do Salão Nobre para a realização de uma ação de formação para 

treinadores de Hóquei em Patins; 

o Apoio administrativo no âmbito da sua candidatura ao Programa – Geração Z – 

do IPDJ – Instituto Português da Juventude e Desporto; 

o Apoio administrativo no âmbito da sua candidatura ao Programa ‘Bairros 

Saudáveis’; 

o Apoio na divulgação das suas atividades. 

 

Relevo ainda, para o apoio financeiro gerado no âmbito do Fundo de Apoio ao 

Associativismo: 

Apoio Regular (+ Apoio Eventos) CENAP Santa Joana 850,00 € 

 



  

                                                             RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 
  

- 15 - 
   

2.4 Espaços de Desporto e Lazer 

No que aos equipamentos desportivos diz respeito, foco para a inauguração do 

Qualificado Polidesportivo do Caião, realizado no âmbito da delegação de 

competências acordada com a autarquia municipal, que resultou na implementação de 

relvado sintético no respetivo espaço. 

Ainda neste âmbito, relevar a vistoria e a manutenção do Campo de Ténis das 4 

Estações. 

Em relação aos espaços de lazer, amplo destaque para a QUALIFICAÇÃO DO PARQUE 

INFANTIL DE SANTA JOANA PRINCESA, que sofreu uma profunda remodelação, sendo 

que foi instalado um conjunto de novos equipamentos, nomeadamente com a 

colocação de um banco para crianças com mobilidade reduzida. Nesta sinergia, foi 

igualmente procedido à QUALIFICAÇÃO DO PARQUE GERIÁTRICO/FITNESS existente no 

centro cívico da freguesia, onde para além da revisão das peças aí existentes, foi 

colocada uma mesa de estar/jogos, assim como, um suporte para a colocação de 

bicicletas. Notar, que esta intervenções, foram realizadas no âmbito das delegações de 

competências, acordadas com a Câmara Municipal de Aveiro. 

Ainda neste raio de ação, notar a constante limpeza e manutenção efetivada nos 

parques infantis do Caião, Griné, Lusíadas, Mélias e Azenhas de Baixo. 

Por fim, salientar a articulação com a autarquia municipal do arranque de toqueiros 

(cepas de eucaliptos) e a escavação/alisamento do piso existentes no Largo de São 

Romão, local que acolherá o futuro Parque de Merendas de São Romão. 

 

2.5 Atividades Juvenis 

Neste campo de atuação, saliência para o lançamento do Programa OKUPA JOVENS DE 

SANTA JOANA, que pretende promover a ocupação dos tempos livres dos jovens 

residentes na nossa freguesia, sendo que no ano em questão, foi utilizado por 5 jovens, 

com idades compreendidas entre os 16 e 25 anos. 
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Fazer nota, que devido à pandemia COVID19, foram CANCELADAS as seguintes 

atividades perspetivadas na área juvenil: Passeio da Juventude ao Festival Meo Máres 

Vivas. 

Ainda nesta simbiose, a Junta de Freguesia continuou a colaborar com as 

associações/grupos juvenis existentes na freguesia, nomeadamente: 

Agrupamento de Escuteiros 319 de Santa Joana 

o Apoio na instalação de duas caixas solidárias na nossa freguesia; 

o Apoio na sua campanha de angariação de fundos; 

o Cedência do Auditório para a realização de ações de formação; 

o Limpeza da zona envolvente à Sede dos Escuteiros. 

 

Relevo ainda, para o apoio financeiro gerado no âmbito do Fundo de Apoio ao 

Associativismo: 

Apoio Regular (+ Apoio Eventos) CNE 319 Santa Joana 1.500,00 € 

 

Por fim, nota importante para o acolhimento dado a duas jovens, no projeto ‘OTL – 

Ocupações dos Tempos Livres’, promovido pelo Instituto Português do Desporto e 

Juventude, e que dinamizaram um conjunto de atribuições e proficiências ao longo de 

todo o Campo de Férias ‘Verão 2020’, realizado entre os meses de junho e setembro. 
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3. AÇÃO SOCIAL 

Atenta à realidade socioeconómica dos seus cidadãos, exponenciada pelas 

consequências provocadas pela Pandemia COVID19, e alicerçado num amplo trabalho 

de partilha com a rede de parceiros e associações locais, a Junta de Freguesia deu apoio 

a diversas famílias da freguesia. 

 

3.1 Apoio Social 

No campo da ação social, destaque para as MEDIDAS DE APOIO COVID19 que esta 

autarquia proporcionou, sendo resumidamente, as seguintes: 

• Apoio, em conjunto com a União de Freguesias de Requeixo, Nariz e Nossa 

Senhora de Fátima, à Linha de Apoio Social no Estado de Emergência Nacional, 

dinamizada de forma voluntária pelo Assistente Social, Dr. Rui Santos, com o 

objetivo de: Disponibilizar as informações sobre os apoios sociais existente e 

criados para o COVID19; Facilitar o acesso a direitos sociais; Mediar a relação 

entre o cidadão e entidades Publicas e/ou Particulares; Inscrição de cidadãos na 

Rede de Emergência Alimentar; Cooperar com os Executivos em processos de 

apoio direto aos fregueses e apresentar propostas de melhoria e facilitadora para 

os fregueses. 

• Entrega de medicamentos a cidadãos idosos e mais vulneráveis, devidamente 

encaminhados pelas Farmácias Locais; 

• Entrega ou encaminhamento de bens alimentares a famílias mais vulneráveis; 

• Aquisição e doação de alimentos ao Grupo Comunitário de Santa Joana, que 

registou um aumento de 20% de famílias a apoiar; 

• Apoio logístico e sanitário ao Grupo Comunitário na entrega de alimentos; 

• Apoio administrativo no encaminhamento de processos de candidatura aos 

Programas de Apoio da Câmara Municipal de Aveiro; à Rede de Emergência 

Alimentar e ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas; 

• Articulação de serviços com o Grupo de Vizinhos de Aveiro e com o Grupo SOS 

Vizinhos; 
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• Entrega de Folares de Páscoa às IPSS´s existentes na Freguesia e ao Centro de 

Emergência Infantil da Cáritas Diocesana de Aveiro; 

Nesta área social, e após o términus do trabalho desenvolvido pela RLIS – Rede Local de 

Intervenção Social, dar amplo destaque para a criação e lançamento do projeto AASP – 

Atendimento de Apoio Social Personalizado, sendo importante referir que este projeto 

social da autarquia tem como principais premissas: 

o Atendimento, presencial ou telefónico, às pessoas que solicitem o apoio de 

serviço social; 

o Apoio aos cidadãos que recorram a este serviço social, encaminhando-as, se 

necessário, para as entidades competentes; 

o Articulação com as entidades sociais atinentes para a boa resolução dos casos 

sociais. 

Alicerçado neste trabalho, a Junta de Freguesia continuou a diligenciar uma resposta 

cabal aos casos problemáticos que teve conhecimento, tendo apoiado diversas famílias, 

com necessidades tão distintas como o pagamento urgente da renda da casa ou apoio 

no pagamento de uma botija de gás.  

Fundo de Apoio Social 

Tipologia de Apoio Número de Requerimentos Valor 

HABITAÇÃO 6 Requerimentos 1.708,48 € 

SAÚDE 8 Requerimentos 579,32 € 

ÁGUA 2 Requerimentos 342,95 € 

ELETRICIDADE 2 Requerimentos 236,28 € 

ALIMENTAÇÃO 3 Requerimentos 121,96 € 

DESLOCAÇÕES 1 Requerimento 60,00 € 

ALIMENTAÇÃO 

[CABAZES ESPECIAIS] 

2 Requerimentos  796,12 € 

Valor Total 3.845,11 € 

Tabela 3 Resumo dos requerimentos solicitados no âmbito do Fundo de Apoio Social em 2020 
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Por sua vez, e ainda no campo do apoio social, destaque para todos os procedimentos 

realizados por esta autarquia, pela Câmara Municipal de Aveiro e pela Segurança Social 

para a retirada de um sem abrigo que se encontrava “a viver” numa paragem de 

autocarro nas imediações da nossa freguesia, assim como, os trabalhos de apoio 

efetivados por esta autarquia a um cidadão residente na Rua de São Brás, pois a sua 

habitação era um “amontoado de lixo” que prejudicava a salubridade pública de todos 

os que por ali passavam. 

Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia reuniu com a coordenação da secção social da 

Segurança Social em Aveiro; reuniu com a Direção do Banco Alimentar Contra a Fome; 

participou em diversas reuniões interserviços com a Câmara Municipal de Aveiro, assim 

como, participou nos diversos plenários do CLASA – Conselho Local de Ação Social do 

Concelho de Aveiro, nos quais foram tratados assuntos do foro social. 

 

No encalce do combate ao desemprego e da integração social a Junta de Freguesia 

acolheu quatro desempregados beneficiários das prestações de desemprego, através da 

efetivação de Contratos Emprego-Inserção; acolheu um cidadão para cumprimento de 

trabalho a favor da comunidade e acolheu um jovem com necessidades especiais.  

Por fim, realçar a disponibilização das instalações desta autarquia para que o DIAP – 

Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro realizasse algumas reuniões de 

avaliação, resultante de um caso de violência doméstica registado na freguesia. 

 

3.2 Associações de Caráter Social 

Dos diversos atores sociais implantados na freguesia é importante destacar o contínuo 

apoio dado às mais variadas associações de âmbito social de Santa Joana: 

Associação de Solidariedade e Ação Social – ASAS de Santa Joana 

o Acompanhamento constante da afetação da pandemia COVID19 na instituição; 
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Centro Social de Santa Joana Princesa 

o Reunião com a nova Direção da Associação; 

o Acompanhamento constante da afetação da pandemia COVID19 na instituição; 

o Manutenção e limpeza dos espaços verdes na zona envolvente a esta Instituição. 

 

Grupo Comunitário da Paróquia de Santa Joana 

o Apoio logístico à atividade regular do Grupo;  

o Encaminhamento de diversos tipos de alimentos, roupa e brinquedos doados 

por entidades e cidadãos distintos; 

 

 

3.3 Seniores 

Na vertente da população sénior, por consequência da Pandemia COVID19, a autarquia 

SUSPENDEU a promoção das suas habituais iniciativas de natureza desportiva (dança 

de ritmos, ginástica de manutenção e hidroginástica) e recreativa (coro 2001), assim 

como, CANCELOU um conjunto de iniciativas pensadas para esta faixa etária: Passeio 

Sénior; Magusto de São Martinho e Dia dos Vizinhos. 

Por fim, referir que, a Junta de Freguesia procedeu à renovação do Cartão Social da 

Freguesia, destinado aos mais seniores, alargando os benefícios a este associado, 

nomeadamente, a isenção em documentos administrativos solicitados nesta autarquia. 

 

NOTA INFORMATIVA/CONTABILISTICA  

Ao longo do ano 2020 foram isentos 178 atestados ou documentos 

administrativos aos aderentes ao Cartão Social da Freguesia, 

correspondente a um valor contabilístico não angariado na ordem dos 

445,00€. 
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3.4 Habitação Social 

Neste campo de atuação, releva-se a reunião realizada com os responsáveis pelo IHRU - 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, sendo estes os principais pontos 

abordados: 

o Invasão de habitações desabitadas na Urbanização do Griné; 

o Requalificação dos prédios habitacionais da Urbanização do Griné e do Caião; 

o Promoção dos apoios às rendas acessíveis ou a baixo custo. 

 

Ainda neste raio de atuação, esta autarquia notificou as diversas entidades interessas 

para as inúmeras ligações indevidas de água, gás, luz e TV que ocorreram na Urbanização 

do Griné; acompanhou a requalificação de duas habitações na Urbanização da Cova do 

Ouro, efetivado pela Câmara Municipal de Aveiro; assim como, acolheu na sua Sede uma 

reunião de moradores do Bloco 10 – Novo Empreendimento do Caião. 

Por fim em matéria de Urbanizações Sociais, nota para a limpeza e manutenção dos 

espaços verdes/públicos aí existentes por parte da Junta de Freguesia, assim como, no 

que diz respeito à habitação em regime de CDH (Contrato de Desenvolvimento de 

Habitação), a Junta de Freguesia continuou a acompanhar estas zonas habitacionais 

providenciando a limpeza dos espaços verdes existentes na zona envolvente aos 

mesmos.
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4. SAÚDE 

A área da saúde, em vicissitude da Pandemia que assolou o nosso País, tornou-se uma 

das prioridades da nossa autarquia, tendo a Junta de Freguesia prestado todo o apoio à 

Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana, e demais entidades de saúde, como forma 

de contribuir para a prestação de um serviço eficiente aos diversos cidadãos que 

necessitaram de cuidados médicos ao longo deste ano atípico. 

 

4.1 Ações de Saúde 

No âmbito da Saúde, destaque para as MEDIDAS DE APOIO COVID19 que esta autarquia 

proporcionou, sendo resumidamente, as seguintes: 

• Implementação de uma tenda no Largo da Junta de Freguesia, que funciona 

como sala de espera da USF de Santa Joana; 

• Disponibilização gratuita de 4 barraquinhas para servir como vestiário para 

médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da USF de Santa Joana; 

• Instalação de uma zona de apoio aos médicos e técnicos a operar na USF de 

Santa Joana; 

• Providência de uma estrutura lateral na USF de Santa Joana, para os utentes da 

mesma; 

• Apoio na colocação de máquinas de lavar e de secar nas USF de Santa Joana; 

• Montagem e disponibilização gratuita de tendas e barraquinhas para o exterior 

da USF da Glória – Centro Operacional da COVID19 em Aveiro; 

• Disponibilização gratuita de barraquinhas para servir como vestiário para 

médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da USF de São Bernardo; 

• Montagem e disponibilização gratuita de tendas e barraquinhas para o exterior 

da USF Eixo/Eirol; 

• Montagem e disponibilização gratuita de toldos para o exterior da USF Esgueira; 

• Contacto constante com o responsável pela USF de Santa Joana sobre os focos 

de contágio e as medidas de prevenção a implementar e a sugerir à população 

local. 
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Ainda a este nível, e atendendo ao contexto de pandemia que vivenciamos, a Junta de 

Freguesia de Santa Joana e a Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana efetivaram mais 

uma das suas habituais parcerias, nesta ocasião para que a realização da VACINAÇÃO 

gratuita CONTRA A GRIPE fosse efetivada na Sede da Junta de Freguesia, permitindo 

segurança acrescida para os utentes e o cumprimento do objetivo de vacinar a 

população abrangida [2000 pessoas] no mais curto período de tempo. 

De forma a continuar a oferecer mais e melhor conforto aos seus profissionais e utentes, 

ao longo de todo o ano, a Junta de Freguesia esteve ao dispor da Unidade de Saúde 

Familiar nomeadamente na: 

• Reparação de fechaduras e da porta principal; 

• Cedência do auditório para uma sessão de formação para profissionais de saúde, 

promovida pela ACES – Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga; 

• Manutenção e limpeza dos espaços verdes na zona envolvente. 

Notar que neste âmbito, e em virtude da Pandemia que assolou o nosso País, foram 

canceladas as seguintes atividades programadas: Semana da Saúde e Desporto e Saúde 

35 anos. 

Por fim, notar a iniciativa dinamizada por esta autarquia, no âmbito da ação ‘Outubro 

Rosa’ lançada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, e que resultou na exibição de um 

tshirt rosa alusiva à causa por parte dos autarcas e colaboradores desta autarquia. 
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5. URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

Sendo Santa Joana uma das freguesias do Concelho que tem apresentado um índice de 

crescimento elevado, a autarquia tem mantido a sua atenção na capacitação, 

estruturação e qualificação da área urbana da nossa freguesia. 

Como sua prática ao longos dos últimos anos a Junta de Freguesia prestou o apoio 

necessário aos residentes no encaminhamento de processos de loteamentos e obras 

particulares junto da Câmara Municipal de Aveiro. 

 
 

5.1 Urbanismo 

A este nível e continuando a sua premissa de proporcionar o melhor espaço público para 

a sua população foram desenvolvidas as seguintes ações: 

▪ Qualificação do Largo do Tanque da Quinta do Torto, nomeadamente com a 

implementação de relva e árvores; a qualificação de passeios e a colocação de 

um banco público. 

▪ Construção de um acesso ao espaço geriátrico/fitness localizado no Centro Cívico 

da Freguesia; 

▪ Manutenção de bancos públicos no Centro Cívico da Freguesia; 

▪ Reparação de passeios na: 

o Rua Gil Vicente; 

o Avenida de Santa Joana. 

▪ Solicitação, junto dos serviços camarários, para a reparação da escadaria 

localizada na Rua da Prata.  

Nesta área, foi ainda preocupação da autarquia assentar o crescimento urbanístico de 

Santa Joana nos instrumentos de planeamento e de ordenamento do território, sendo 

que ao longo do ano 2020 foram dados pareceres positivos a processos de obras a 

realizar na: 

• Rua das Cavadas (2 processos); 

• Rua Nova do Viso; 

• Travessa dos Louceiros. 
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5.2 Iluminação Pública 

Sendo a iluminação pública um dos recursos mais necessários e requisitados pela 

população local há a destacar, após diversas diligências efetivadas pela Junta de 

Freguesia junto da autarquia municipal, a renovação da rede de luminárias públicas, 

com recurso à tecnologia LED, no Centro Cívico da Freguesia; na Rua 8 de Dezembro; na 

Rua 1º de Maio; na Rua do Barreiro; na Rua do Santos e na Rua Chão do Além. 

Ainda neste campo de ação, relevar as solicitações desta autarquia para a substituição 

de luminárias públicas, nomeadamente na: 

• Rua do Solposto; 

• Avenida de Santa Joana; 

• Rua Alexandre Herculano; 

• Cruzamento da Travessa da 

Quinta do Torto; 

• Rua da Azenha [3 zonas]; 

• Rua da Quinta Velha; 

• Rua de São Brás; 

• Rua 8 de Dezembro; 

• Rua de São João; 

• Rua D. José I; 

• Rua Luís de Camões; 

• Rua da Molareira; 

• Rua Gago Coutinho; 

• Rua dos Campinhos; 

• Rua José Morgado; 

• Travessa da Azenha; 

• Urbanização do Griné [2 zonas]; 

• Rua da Quinta do Torto; 

• Rua Chão do Além; 

• Rua D. Domingos da 

Apresentação Fernandes; 

• Rua da República; 

• Rua da Liberdade; 

• Rua dos Olivais; 

• Rua Nossa Senhora da Piedade; 

• Rua de São Brás; 

• Travessa da Molareira; 

• Rua Manuel Maria Barbosa du 

Bocage; 

• Rua Infante D. Henrique; 

• Rua da Paz; 

• Rua 5 de Outubro; 

• Rua João Calisto; 

• Cruzamento da Rua Luís de 

Camões com a Rua 8 de 

Dezembro; 

• Cruzamento da Rua do Solposto 

com a Avenida D. Afonso V. 
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Ainda neste contorno, a autarquia instou a EDP – Energia de Portugal para a substituição 

de um poste tombado na Rua da República e no cruzamento da Rua de Santa Joana com 

a Rua Alexandre Herculano, assim como, para a necessidade de proceder à 

regularização/reativação de diversas luminárias junto ao Colégio D. José I. 

Por fim, e conforme já reportado em anos anteriores, a Junta de Freguesia solicitou à 

Câmara Municipal a colocação de novos postos de iluminação na Rua do Alambique, na 

Travessa do Solposto, Rua das Quintas e na Rua da Azenha da Moita. 

 

5.3 Desenvolvimento Económico 

Nesta área de atuação, a Junta de Freguesia continuou a colaborar com as diversas 

entidades responsáveis com vista à extensão destas redes aos diferentes locais da 

freguesia, sendo importante realçar o acompanhamento dado à implementação da 

rede de gás natural na Rua Nova do Viso; na Rua do Caião; na Rua da Sofia, na Rua 

Central e na Rua do Solposto, assim como, o acompanhamento dado à renovação da 

rede de água potável na Rua das Cavadas e na Rua Princesa Santa Joana. 

Por fim, e no âmbito das MEDIDAS DE APOIO COVID19 realizadas por esta autarquia, 

realce para a campanha institucional de promoção à aquisição de produtos e serviços 

na freguesia, intitulada de: “Ao comprar no comércio local fica mais perto de casa!”, 

que consistiu na distribuição de cartazes alusivos nos estabelecimentos comerciais; na 

difusão de spots publicitários em rádios locais; o envio de flyer por correio e para a 

listagem de estabelecimentos existentes na freguesia no site da autarquia. 

 

5.4 Saneamento e Águas Pluviais 

Neste campo de atuação salienta-se as solicitudes feitas perante a AdRA – Águas da 

Região de Aveiro ou a Câmara Municipal de Aveiro para a resolução dos seguintes 

problemas: 

• Acumulação de águas pluviais na Rua do Cova do Ouro e na Rua do Freitas; 

• Nivelamento de uma grelha de águas pluviais localizada na Rua da Azenha;  
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• Acautelamento relativo ao cheiro nauseabundo proveniente das caixas de águas 

pluviais localizadas em parte da Rua de São Brás, na Rua Gago Coutinho e na Rua 

Bartolomeu Dias; 

• Reposição de grelha de águas pluviais localizadas no cruzamento da Rua da 

Quinta do Torto com a Rua Chão Meio Alto, na Travessa Norton de Matos, na 

Rua da Patela e na zona da Cova do Ouro;  

• Reparação de tampa de águas pluviais localizada na Rua do Barreiro, na Rua do 

Solposto, na Rua D. João Evangelista de Lima Vidal e na Rua do Santo; 

• Desinfestação de conduta de saneamento existente na Rua José Morgado; 

• Reposição de uma tampa de saneamento na Rua de São Brás, na Rua do Barreiro, 

na Rua D. João Evangelista de Lima Vidal e na Rua do Freitas. 

Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia procedeu ao desentupimento e limpeza de 

sarjetas, grelhas e caixas de águas pluviais; à comunicação junto da AdRA de habitações 

que não estejam devidamente ligadas à rede de saneamento e para a verificação regular 

da rede de esgotos, nomeadamente nas Urbanizações Sociais. 

Por fim, a Junta de Freguesia continuou a transmitir às entidades responsáveis o seu 

desagrado pela inexistência de infraestruturas de saneamento na Rua da Fonte, na 

Travessa Nova do Viso, na Travessa da Quinta do Torto, na Rua do Alambique e a 

necessidade de resolução da obstrução existente na rede de águas pluviais na Rua da 

Quinta do Torto. 

 

5.5 Toponímia 

No campo da toponímia relevo para a atribuição ou regularização de alguns topónimos 

existentes na freguesia, nomeadamente: 

▪ RUA DA POLÍCLINICA, a um acesso paralelo à Avenida Europa; 

▪ RUA DO CÓCARO, a toda a sua extensão. 

Ainda sobre este propósito, a Junta de Freguesia implementou mais de dez placas 

toponímicas na extensão da freguesia, procedendo igualmente à aquisição de mais 

trinta placas, a colocar no ano civil seguinte. 
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6. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

A Junta de Freguesia continuou empenhada na conservação e manutenção dos espaços 

verdes existentes na freguesia, assim como trabalho de limpeza dos espaços públicos de 

Santa Joana, acionando ações de limpeza de ruas, bermas e valetas, em toda a extensão 

da mesma.  

 

6.1 Salubridade e Manutenção dos Espaços Verdes 

Com o sentido de manter a regular limpeza das ruas de Santa Joana, promovendo uma 

ampla manutenção dos diversos espaços verdes da freguesia, contínua limpeza bermas, 

valas e valetas e no cumprimento do contrato de delegações de competências. 

QUANTIFICAÇÃO DAS DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS 
Competência Delegada  Metros 
LIMPEZA DE VALAS E VALETAS – Ano 2020 TOTAL 83.983 

Metros 

LIMPEZA DE BERMAS E PASSEIOS – Ano 2020 TOTAL  69.878 
Metros 

MANUTENÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES – Ano 2020 TOTAL 150.606 
M2 

Tabela 4 Resumo quantitativo dos trabalhos efetivados no âmbito das Delegações de Competências 2020 

Neste âmbito de atuação, relevo para as seguintes ações concretizadas pela autarquia: 

▪ Plantação regular de flores nas floreiras existentes pela freguesia; 

▪ Limpeza de terrenos públicos localizados no centro cívico da Freguesia, assim 

como, nos espaços verdes da Divisão da PSP localizada na freguesia; 

▪ Manutenção do sistema de rega nos espaços verdes/jardins; 

▪ Limpeza das valas localizadas na Rua da Patela, na Rua de São João e na Avenida 

de Santa Joana; 

▪ Controlo de pragas e extirpação de ervas daninhas; 

▪ Arranjo dos espaços verdes existentes na: 

o Urbanização do Caião; 

o Urbanização e ‘Esplanada’ da Quinta do Corisco; 

o Urbanização das 4 Estações; 

o Urbanização da Igreja; 

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

o Urbanização Gil Vicente; 

o Urbanização da Igreja Matriz 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 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 Urbanização 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 Rua da Sofia; 

o Rua da Bombarda; 

A este nível, enfoque ainda para a solicitude feita junto da Câmara Municipal de Aveiro 

para a ativação dos sistemas de rega localizados em diversos jardins da freguesia e para 

a necessidade de proceder ao abate de uma árvore na Avenida de Santa Joana, na Rua 

de Santa Joana e na Quinta da Corisca; proceder à poda de árvores na Urbanização do 

Griné, na Urbanização do Caião e na Rua 1º de Maio; e o alerta para a queda iminente 

de uma árvore, em terreno privado, localizado na Rua 8 de dezembro. 
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6.2 Recolha de Lixo 

Neste âmbito, e para além, da constante sensibilização à população local para o uso dos 

serviços porta-a-porta de recolha de resíduos volumosos e resíduos verdes, ao longo 

deste ano, a Junta de Freguesia solicitou à autarquia municipal a colocação de mais 

contentores de resíduos sólidos na Rua do Solposto, Largo dos Lusíadas e na Rua dos 

Areais, assim como, a substituição das papeleiras existentes no Largo da Igreja Matriz, 

na Avenida de Santa Joana, no Largo da Capela de São Romão e na Urbanização do Griné. 

Recordar ainda, que esta autarquia, como é habitual, procedeu à recolha de lixo nas 

diversas papeleiras existentes em toda a extensão da freguesia. 

No campo da reciclagem a Junta de Freguesia continuou a sensibilizar a população para 

a consciencialização ambiental, nomeadamente apoiando as campanhas promovidas 

pela Câmara Municipal de Aveiro e pelos diversos projetos Eco Escolas, assim como, 

solicitou à autarquia municipal a colocação de um vidrão na Rua Pintora Vieira da Silva.  

Para além disso, continuou-se a efetuar as diligências necessárias junto das entidades 

responsáveis para uma correta manutenção, limpeza e lavagem dos cerca de 300 

contentores de resíduos sólidos urbanos e dos 43 ecopontos existentes na freguesia. 

Por fim, e no encalço da salubridade pública, e no âmbito das MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

COVID19 implementadas por esta autarquia, realce para a manutenção da campanha 

institucional de promoção à limpeza do espaço público, intitulada de: “Diga Não à 

Máscara no Chão!”  
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7. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA 

Pelo bem-estar e segurança da população desta freguesia, a Junta de Freguesia 

continuou a prestar o apoio necessário ao guarda-noturno responsável pela vigilância 

de Santa Joana e continuou a colaborar com as mais diversas entidades da proteção civil, 

tentando minimizar os atos associados a furtos e vandalismos, sendo que teve ao longo 

ano, reuniões com as diversas entidades, nomeadamente com a nova Comissária 

Distrital da Polícia de Segurança Pública. 

 

7.1 Ações de Proteção Civil e Segurança 

A Junta de Freguesia continuou a proceder às diligências necessárias junto das entidades 

competentes para a identificação de situações de risco ou situações potencializadoras 

de incidentes, tendo nomeadamente, informado as entidades responsáveis para uma 

habitação degrada e em risco de ruir no cruzamento da Rua D. João Evangelista de Lima 

Vidal com a Rua da Bombarda, assim como, para o abandono de uma viatura na Rua 

Princesa Santa Joana e para a existência de estacionamentos indevidos/abusivos em 

zonas verdes em áreas comuns na Urbanização do Griné. 

Foi ainda, solicitada a intervenção da Polícia Municipal na limpeza de terrenos 

camarários ou privados que se encontravam repletos de vegetação e de animais 

rastejantes, com todos os riscos que tal representa, nos seguintes locais: 

• Rua dos Campinhos; 

• Rua 31 de Janeiro; 

• Rua 1º de Maio; 

• Rua Azenha de Baixo; 

• Travessa da Azenha; 

• Travessa Nova do Viso; 

• Rua da Molareira; 

• Rua do Ouro; 

• Avenida São João de Brito; 

• Rua Fernando Pessoa; 

• Rua da Fraternidade. 

 

No capítulo da Proteção Civil, e de forma a cumprir com os formalismos aplicáveis às 

autorizações para a realização de queimadas e queimas, nomeadamente do pedido de 

consulta prévia junto do INCF – Instituto Nacional da Conservação das Florestas, a Junta 

de Freguesia apoiou diversos cidadãos na formalização dos respetivos pedidos.  
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Ainda neste campo de atuação, releva-se a presença do Presidente da Junta de 

Freguesia em diversas reuniões da Comissão de Proteção Civil Municipal, assim como, 

para a tomada de conhecimento do mapa de beneficiação e manutenção de caminhos 

florestais municipais, que inclui caminhos localizados na Quinta do Torto e na Azenha 

de Baixo. 

 

No campo da segurança e proteção animal, a Junta de Freguesia manteve a celebração 

de um protocolo de colaboração com uma sociedade veterinária de serviços ao 

domicílio, que possibilitou a três dezenas de cidadãos um conjunto de vantagens e 

descontos no que à consulta, vacinação e identificação eletrónica de cães e de gatos diz 

respeito. Sob a temática animal, relevo também para o apoio dado à Campanha de 

Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica, promovida pela autarquia municipal, e 

realizada no Largo da Sede da Junta.  

A este preceito, refira-se que após a receção de Auto de Notícia de Contraordenação 

por parte da PSP – Polícia de Segurança Pública, a Junta de Freguesia notificou diversos 

proprietários para procederem ao registo e licença dos seus canídeos. Sendo facto de 

nota, que no âmbito de alteração legislativa, o executivo passou novamente a efetivar 

o registo e licenciamento dos canídeos existentes na freguesia.
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8. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES 

A autarquia como é seu apanágio desenvolveu todos os esforços no sentido de investir 

na beneficiação da rede viária em toda a freguesia, tentando assim criar melhores 

condições de circulação na ligação entre os diferentes lugares. 

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

a sua atenção em todos aqueles que utilizam este meio para se deslocar. 

 

8.1 Rede Viária e Sinalização 

No âmbito da rede viária, alto destaque para a PAVIMENTAÇÃO DA RUA D. JOÃO 

EVANGELISTA DE LIMA VIDAL E PARTE DA RUA DE SÃO BRÁS, concretizada pela Câmara 

Municipal de Aveiro, após inúmeras diligências desta autarquia, e que renovou uma das 

vias de comunicação com mais tráfego e onde ocorriam um elevado número de 

acidentes derivado ao estado degradado do pavimento.  

Sobre esta temática, notar o acompanhamento dado ao concurso público, lançado pela 

Câmara Municipal de Aveiro, para a manutenção do pavimento e pequenos arranjos 

urbanísticos das seguintes vias de comunicação: Rua Quinta do Torto (parte); Rua da 

Prata (parte); Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa; Rua 21 de Julho; Travessa 21 de Julho; 

Rua Pinhal do Silva; Rua Nova; Praça General Humberto Delgado; Rua Nova do Viso, 

Travessa da Rua Nova do Viso e Rua da Azenha da Moita (parte). 

Ainda nesta área de atuação, a Junta de Freguesia continuou a proceder à avaliação do 

estado de degradação do pavimento em diferentes arruamentos da freguesia, sendo 

que solicitou a reparação de diversos buracos existentes em alguns arruamentos da 

freguesia, nomeadamente na: 

o Rua do Solposto; 

o Travessa do Solposto; 

o Rua da Sofia; 

o Rua das Cavadas; 

o Rua 21 de Julho; 

o Rua dos Areais; 

o Rua Mário Duarte; 

o Rua do Barreiro; 

o Rua Luís de Camões; 

o Rua de São Romão; 

o Rua Eng.º Adelino Amaro da 

Costa; 
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No âmbito da sinalização horizontal e vertical, destaca-se o acompanhamento dado por 

esta autarquia à implementação da sinalização devida na Rua D. João Evangelista de 

Lima Vidal e em parte da Rua de São Brás, assim como, para a pintura de passadeiras no 

centro cívico da freguesia.  

Ainda nesta área, nota para as seguintes solicitudes efetivadas pela Junta de Freguesia 

junto da Câmara Municipal de Aveiro: 

▪ Reposição de sinal vertical no cruzamento da Rua João Calisto com a Rua 

Escultor Romão Júnior, no Largo da Igreja Matriz, na Rotunda do Solposto, na 

Rua da Azenha e no cruzamento da Rua da República com a Rua 31 de janeiro;  

▪ Colocação de sinal vertical no cruzamento da Rua do Ouro com a Rua dos Areais 

e no cruzamento da Rua do Verão com a Travessa da Azenha; 

▪  Colocação de mais um espelho parabólico no cruzamento da Rua da Bombarda 

com a Rua D. João Evangelista de Lima Vidal; 

▪ Alinhamento de um espelho parabólico no cruzamento da Rua da Patela com a 

Rua D. João Evangelista de Lima Vidal e no cruzamento da Rua do Santo com a 

Rua de São Brás; 

▪ Substituição de um espelho parabólico no cruzamento da Rua Nossa Senhora da 

Piedade com a Rua do Barreiro, no cruzamento da Rua do Viso com a Rua 

Capitão Acácio e no cruzamento da Rua da Fraternidade com a Rua D. João 

Evangelista de Lima Vidal;  

▪ Deslocalização de um sinal de proibição e de existência de passadeira na Rua de 

São Brás; 

▪ Extinção de sinal vertical destinado a estacionamento de pessoa portadora de 

mobilidade reduzida na Rua de Santa Joana Princesa. 

 

8.2 Pavimentação e Reposição de Arruamentos 

Neste campo de atuação, nota para a manutenção dos caminhos rurais localizados na 

freguesia, mormente na Rua das Praias, na Rua Vielas que Atravessam e na Rua Chão 

Meio Alto. 

 



  

                                                             RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 
  

- 35 - 
   

8.3 Abertura e Alargamento de Arruamentos 

Neste campo de atuação cumpre aferir das diligencias efetivadas por esta autarquia para 

o alargamento de uma parte da Rua da Quinta do Torto e da Travessa Nova do Viso.  

 

8.4 Transportes Públicos 

Para melhor servir os utilizadores dos autocarros, esta autarquia continuou a solicitar a 

melhoria das condições de segurança e comodidade dos abrigos existentes na freguesia, 

tendo a esse propósito acompanhado a implementação e a instalação dos novos abrigos 

de passageiros existentes em toda a extensão da freguesia. Ainda neste campo, nota 

para o alerta dado por esta autarquia, para a existência de vidros partidos na paragem 

de autocarro localizada na Rua do Solposto e na Rua dos Campinhos, solicitando a 

reposição dos mesmos. 

Por fim, nota para o serviço de venda e carregamento de bilhetes/passes da empresa 

Aveiro Bus, por parte da autarquia local, sendo que no ano transato foram registadas 

290 operações. 
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9. SERVIÇOS E PATRIMÓNIO DA FREGUESIA 

A autarquia, nomeadamente o seu órgão executivo, continuou a proceder à 

administração de todas as funções e serviços prestados pela autarquia, seja nas áreas 

administrativas, de manutenção ou financeiras. 

Neste campo, amplo destaque para a inclusão de mais um assistente operacional no 

Quadro de Pessoal; para os procedimentos detidos para a concretização do SIADAP – 

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública e para a 

celebração de um acordo de capitação com a Rede ADSE. 

 

9.1 Edifício-Sede e Serviços Administrativos 

No campo dos Serviços da autarquia, e no âmbito das MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

COVID19, esta Junta de Freguesia implementou, resumidamente, as seguintes ações: 

• Implementação de um Plano de Contingência; 

• Condicionamento/suspensão do funcionamento dos serviços desta autarquia; 

• Restrição de acesso aos espaços públicos administrativos e proibição de acesso 

a espaços de trabalho (exceto trabalhadores e autarcas); 

• Fornecimento de materiais e de serviços para a realização de teletrabalho por 

parte dos colaboradores desta autarquia; 

• Aquisição de diversos produtos/serviços de higienização específico, de 

equipamentos/materiais de proteção individual e vestuário pessoal específico; 

• Aquisição e colocação de materiais de promoção de distanciamento e 

comportamento social, nomeadamente na Sede da Junta e no Posto do Correios. 

 

De forma à Sede da Junta de Freguesia continuar a ser um espaço acolhedor, própria de 

uma casa digna para os cidadãos de Santa Joana, a autarquia continuou a zelar pela 

conservação e manutenção da mesma. Com efeito, e após os assaltos ocorridos ao 

Edifício-Sede da Junta em 2019, a Junta de Freguesia promoveu uma ampla renovação 

do sistema de som existente no Auditório da Junta de Freguesia.  
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Para além do exposto, a Junta de Freguesia procedeu à: 

• Impermeabilização de “frinchas de água” registadas no telhado da Sede da Junta; 

• Reparação de fechaduras; 

• Reposição de luminárias; 

• Reorganização dos espaços de arquivo. 

 

Para fins estatísticos, importa referir que os serviços administrativos da Junta de 

Freguesia efetuaram o atendimento a mais de 5 mil pessoas, emitindo 532 atestados; 

38 registos e 67 licenças de canídeos e 72 ofícios. No âmbito da parceria com os serviços 

da PAGAQUI, foram ainda efetivadas 719 diligências, entre pagamento de serviços, 

pagamento ao estado e carregamentos de telemóveis. 

 

 

9.2 Armazém e Serviço de Limpezas, Obras e Manutenção 

No que aos serviços de manutenção e limpeza da autarquia diz respeito, a Junta de 

Freguesia continuou a desenvolver todos os seus esforços para providenciar a 

construção de um Armazém, sendo que a este respeito, esta autarquia acompanhou o 

processo entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Paróquia de Santa Joana Princesa para 

a aquisição de um terreno localizado junto do Parque Desportivo de São Brás, e que 

receberá o citado Armazém, e uma zona desportiva e de lazer. 

Nesta ambiência, e após terem sido retirados todos os bens e ferramentas desta 

autarquia guardados num abrigo localizado na Rua de São Brás, a Junta de Freguesia 

procedeu ao aluguer de um Armazém, sito na Rua da Fonte, para a guarda dos citados 

materiais e das viaturas desta autarquia. 

No âmbito dos trabalhos efetivados por este serviço da autarquia, nota para a aquisição 

de diversos materiais profissionais para os seus colaboradores, nomeadamente 

vestuário e calçado. 

Ainda adstrito a este serviço, nota para a aquisição de uma Tenda-Cone e o abate de um 

veículo automóvel, que passaram a constar/não constar do imobilizado da Freguesia. 
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9.3 Posto dos Correios 

No que concerne ao Posto de Correios existente na nossa freguesia, amplo destaque 

para a mudança do respetivo Posto para a Sede da Junta de Freguesia. A alteração 

levada a cabo pela autarquia teve como premissas o zelar pela manutenção do serviço 

exposto; proceder a uma adequada gestão dos recursos humanos desta autarquia; à 

diminuição de encargos e custas; e à concentração de todos os serviços de atendimento 

ao público da autarquia no mesmo espaço. Em resultado da mudança, constatou-se um 

aumento de 15% do fluxo de cidadãos que utilizaram este serviço, numa média anual, 

de 50 ‘clientes’ por dia. 

Neste sentido, o Posto de Correio de Santa Joana continuou a disponibilizar, entre 

outros, os seguintes serviços: 

• Correspondência  

o Entrega 

o Devolvida/expedida 

o SIGA 

• Registos 

o Em mão 

o Pré-pago 

o Nacional 

o Internacional 

• Carregamentos de Telemóveis  

• Emissão de Vales 

• Cobrança 

o Postal de Recibos 

o DGV - Segurança Social - Impostos 

• Encomendas 

• Avisos de Receção 

• Pagamento de Portagens  

• Transferências internacionais de numerário 
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9.4 Multibanco 

A autarquia continuou 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. 

 

9.5 Cemitério 

Como em anos anteriores, a sua implantação ainda não foi concretizada no ano a que 

se reporta o presente documento.  

 

9.6 Boletim Informativo e Site 

 

Como sempre e dada a importância da comunicação com a população local, esta 

autarquia efetivou mais uma edição do Boletim Informativo da Freguesia [EDIÇÃO N.º 

50], fazendo chegar informações sobre as ações levadas a cabo por esta autarquia, mas 

primordialmente, acerca das ações dinamizadas com e pelas associações/instituições 

locais e que vão contribuindo para o desenvolvimento da nossa terra. 

Em relação ao site da autarquia, relevo para a atualização constante do endereço 

eletrónico da freguesia (www.jf-santajoana.com) e da sua página oficial no Facebook 

(https://www.facebook.com/SantaJoanaFreguesia/), sendo que no ano em causa, 

foram transmitidas diversas informações relevantes sobre as MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

COVID19, assim como, realizadas inúmeras publicações recordando eventos ou 

atividades emblemáticas dos 35 anos de história da Freguesia. 

Notar, que, em média, estas páginas são visitadas mensalmente por 2200 cibernautas. 
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ORGÃOS AUTÁRQUICOS DA FREGUESIA 

 Órgão Executivo 

 

Reuniões ordinárias 24 

Reuniões extraordinárias 5 

 

Órgão Deliberativo 

Foi prestado apoio à Assembleia de Freguesia na realização das suas reuniões sendo 

tomadas as seguintes deliberações: 

Sessão Extraordinária de 20 de fevereiro de 2020 

Ponto 1. Apreciação e votação do Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Santa Joana 
no ano 2020; 
Aprovado por maioria, com onze votos a favor e um voto contra. 
Ponto 2. Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental no ano 2020; 
Aprovado por maioria, com sete votos a favor, um voto contra e quatro abstenções. 
Ponto 3. Apreciação e votação da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento 2020; 
Aprovado por maioria, com sete votos a favor e cinco abstenções. 
 

Sessão Ordinária de ABRIL em 20 de junho de 2020 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia; 
Apreciado. 
Ponto 2. Apreciação e votação do Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2019; 
Aprovado por maioria, com sete votos a favor, um voto contra e cinco abstenções. 
Ponto 3. Apreciação do Inventário e Cadastro do Património da Freguesia no ano 2019; 
Apreciado. 
Ponto 4. Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental do ano 2020; 
Aprovado por unanimidade. 
 

Sessão Ordinária de JUNHO em 20 de junho de 2020 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia 
Apreciado. 
Ponto 2. Apreciação e votação do Regulamento de Cartão Social da Freguesia; 
Aprovado por unanimidade 
Ponto 3. Apreciação e votação do Regulamento do Programa “Okupa Jovens Santa 
Joana”. 
Aprovado por unanimidade 
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Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2020 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia; 
Apreciado. 
 

Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2020 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia 
Apreciado. 
Ponto 2. Apreciação e votação do Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Santa Joana 
– PAAASE 2020; 
Aprovado por unanimidade. 
Ponto 3. Apreciação e ratificação do Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal 
de Aveiro, a Junta de Freguesia de Santa Joana e o Agrupamento de Escolas José Estêvão; 
Aprovado por unanimidade. 
Ponto 4. Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2021. 
Aprovado por maioria, com sete votos a favor e cinco abstenções. 
 
 

Delegações de Competências 

A autarquia participou em diversas reuniões com a Câmara Municipal de Aveiro, para 

avaliação e monotorização do acordado no âmbito do Contrato Interadministrativo 

realizado entre as duas autarquias. 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, o executivo comunicou a 

sua disponibilidade, em caso de solicitude por parte da DGAL – Direção Geral das 

Autarquias Locais, para acolher uma Estrutura de Atendimento ao Cidadão.  

 

Implicações da Lei 

No campo das implicações legislativas, nota para a aprovação e publicação em Diário da 

República do Código de Conduta da Freguesia de Santa Joana, assim como, a 

concretização dos procedimentos de conversão da contabilidade desta autarquia do 

POCAL – Plano Oficial de Contas para o SNC-AP – Sistema Integrado de Contabilidade 

para a Administração Pública, tendo procedido a esse efeito, à adjudicação de um 

serviço de consultoria financeira a uma Contabilista Certificada. 
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Outras Reuniões 

A autarquia participou em diversas reuniões com a Câmara Municipal de Aveiro, 

nomeadamente com o Presidente e Vice-Presidente do Município, tendo sido 

abordados diferentes assuntos do interesse da freguesia, assim como, Medidas de Apoio 

COVID19. 

Neste âmbito, saliência para a reunião/visita feita pelo Presidente da Câmara Municipal 

na freguesia, sendo que foram abordados diversos assuntos e projetos, nomeadamente: 

Qualificação da Rua de São Brás, da Rua do Solposto (parte), da Rua do Barreiro e da Rua 

1º de Maio; Requalificação da EB1 do Solposto e da EB1 dos Areais; Construção do novo 

Armazém da Junta de Freguesia e edificação de Parque de Lazer e Polidesportivo do 

Solposto; Melhoramento em vias de comunicação, com prioridade para a Rua da Azenha 

da Moita; e construção do Parque de Merendas de São Romão. Notar ainda o facto, de 

nesta visita se terem vislumbrado as obras a cargo desta autarquia, no âmbito do 

contrato de Delegações de Competências, nomeadamente a qualificação do parque 

infantil e geriátrico/fitness de Santa Joana Princesa e as melhorias na Biblioteca da Junta 

de Freguesia. 

A autarquia fez-se ainda representar nas seguintes sessões da Assembleia Municipal de 

Aveiro: 

▪ Reuniões ordinárias de fevereiro, abril, junho, setembro e de 

novembro/dezembro. 

▪ Reuniões extraordinárias de julho e novembro. 

 

Eventos 

Ao longo deste ano a Junta de Freguesia marcou presença ou participou nos seguintes 

eventos: 

▪ Congresso Nacional da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias; 

▪ Comemorações do ‘113º Aniversário do Comando Distrital de Polícia de Aveiro’; 

▪ Aniversário da Freguesia vizinha de São Bernardo; 
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▪ Tomada de Posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de 

Aveiro; 

▪ Inauguração do renovado Edifício Fernando Távora, atual Biblioteca Municipal; 

▪ Cerimónia de abertura da Aveiro Teck Week; 

▪ Sessão de apresentação da Comissão Executiva da Candidatura de Aveiro a 

Capital Europeia da Cultura. 

 

Formação 

A Junta de Freguesia de Santa Joana participou nas seguintes ações de formação, 

promovidas pela ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias: 

o “Funcionamento e Recursos Humanos das Freguesias”; 

o “Arquivo nas Juntas de Freguesia”. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2020 

A análise da execução orçamental para o exercício em apreciação permite-nos 

acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização 

das despesas. Em termos de execução orçamental foi atingida uma taxa de 74,65% na 

receita e de 70,85% na despesa. 

 

RECEITAS 

As receitas totais cobradas no ANO 2020 somaram um valor de 334.155,34 €, cuja 

composição é na sua esmagadora maioria (85,41%) proveniente de receitas correntes. 

Tabela 5 Análise da execução entre as Receitas previstas e as realizadas no ano económico de 2020 

 

Analisando os valores do quadro apresentado, constata-se que as receitas correntes se 

aproximam do valor previsto no início do ano, sendo que estas receitas são o principal 

garante financeiro da autarquia.   

Referir que, num ano em que a atividade da autarquia esteve condicionada pela 

Pandemia COVID19, somente as rúbricas referentes às transferências correntes tiveram 

um acréscimo substancial, enquanto a ‘venda de bens e serviços’ teve um decréscimo 

na ordem dos 25 mil euros. 

Já numa análise ao controlo orçamental da receita notar o facto de 80,88% (+9% que no 

ano transato) da receita provir de transferências correntes ou de capital, na ordem dos 

270.285,00 €. 

 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 
CORRIGIDO 

MONTANTE 
REALIZADO 

EXECUÇÃO 
% 

01 IMPOSTOS DIRETOS 15.000,00 € 13.628,38 € 90,86 % 

04 TAXAS, MULTAS, E OUTRAS PENALIDADES 4.050,00 € 2.472,80 €  61,06 % 

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 50,00 € 0,00 € 0,00 % 

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 222.924,00 € 221.685,30 € 99,44 % 

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 74.150,00 € 47.043,95 € 63,44 % 

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.000,00 € 575,26 € 19,18 % 

RECEITAS CORRRENTES 319.174,00 € 285.405,69 € 89,42 % 

09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 250,00 € 150,00 € 60,00 % 

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 133.600,00 € 48.599,70 € 36,38 % 

RECEITAS CAPITAL 133.850,00 € 48.749,70 € 36,42 % 

RECEITAS TOTAL 453.024,00 € 334.155,39€ 73,76 % 

16 TOTAL Incluindo SALDO GERÊNCIA +15.821,05 € 349.976,44€ 74,65 %  
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Neste campo é importante referir que 173.759,70 € das verbas provém da 

administração local (unicamente da Câmara Municipal de Aveiro) e 95.775,30 € da 

administração central (principalmente do Fundo Financiamento de Freguesias). 

Por fim, referir que a execução orçamental da receita – incluindo saldo gerência 

(74,64%) - fica novamente afetada pela previsão do recebimento de verbas afetas à 

aquisição/construção de Armazém para a freguesia, pois na verdade, se esta verba não 

cobrada não tivesse sido incluída a execução seria de 92,78%. 

RECEITAS 2019 2020  

VALOR % VALOR % 2019/2020 

01 IMPOSTOS DIRETOS 13.499,27 € 3,77 13.628,38 € 4,08  129,11 € 0,95 % 

02 TAXAS E MULTAS 3.644,25 € 1,02 2.472,80 €  0,74  -1.171,45 € -47,37% 

05 RENDIMENTOS DE 

PROPRIEDADE 

0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  0,00 € 0,00% 

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 207.951,03 € 58,02 221.685,30 € 66,34 13.734,27 € 6,20% 

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS  72.722,76 € 20,29 47.043,95 € 14,08  -25.037,46 € -54,58% 

08 OUTRAS RECEITAS 4.481,55 € 1,25 575,26 € 0,17  -3.906,26 € -679,05% 

TOTAL RECEITAS CORRENTES 302.298,86 € 84,35 285.405,69 € 85,41  -16.893,17 € -5,92% 

09 VENDA BENS INVESTIMENTO 0,00 € 0,00 150,00 € 0,04  150,00 € 100,00% 

10 TRANSFERÊNCIAS CAPITAL  56.099,14 € 15,65 48.599,70 € 14,54  -7.499,44 € -15,43% 

TOTAL RECEITAS CAPITAL 56.099,14 € 15,65 48.749,70 € 14,59  -7.349,44 € -15,08% 

TOTAL DAS RECEITAS 358.398,00 €  334.155,39€  -24.242,61 € -7,25% 

Tabela 6 Análise da estrutura e evolução das Receitas entre o ano económico 2020 e o anterior. 
 

DESPESAS 

As despesas totais pagas NO ANO 2020 totalizam os 332.184,06 €, sendo que a sua 
esmagadora maioria (82,63%) serviram para pagar despesas correntes. 

 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DOTAÇÃO 
CORRIGIDA 

DESPESAS 
PAGAS 

% 

01 DESPESAS COM O PESSOAL 162.251,05 € 156.039,80 € 96,17 % 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 124.179,00 € 106.121,02 € 85,46 % 

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 100,00 € 0,00 € 0,00 % 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.745,00 € 11.353,74 € 54,73 % 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.070,00 € 1.002,26 € 93,67 % 

DESPESAS CORRENTES 308.345,05 € 274.516,82 € 89,03 % 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 160.500,00 € 57.667,24 € 35,93 % 

DESPESAS CAPITAL 160.500,00 € 57.667,24 € 35,93 % 

DESPESAS TOTAL 468.845,05 € 332.184,06 € 70,85 % 
Tabela 7 Análise da execução entre as Despesas previstas e as realizadas no ano económico de 2020 
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Comparativamente ao ano anterior, as despesas totais registaram um decréscimo, 

resultando essencialmente da diminuição das despesas com a aquisição de bens de 

capital, sendo que as despesas correntes se mantiveram na ordem do aferido em anos 

anteriores. 

No plano das despesas, dar nota do facto de 47% do orçamento corresponder ao 

pagamento de Despesas com Pessoal, acrescidos neste ano económico, na ordem dos 

18 mil euros, em consequência na inclusão de mais um funcionário no Quadro de 

Pessoal, assim como, dos aumentos promulgados para a Função Pública. 

Por fim, referir que a execução orçamental da despesa (70,85%) fica afetada pela 

previsão de despesas relacionadas a aquisição/construção de Armazém para a freguesia, 

pois na verdade, se esta despesa não efetivada não tivesse sido incluída no a execução 

seria de 91,75%. 

DESPESAS 2019 2020  

VALOR % VALOR % 2019/2020 

01 DESPESA COM PESSOAL 137.835,18 € 38,14 156.039,80 € 46,97 18.204,62 € 11,67% 

02 AQUISIÇÃO BENS E 

SERVIÇOS 

127.101,94 € 35,17 106.121,02 € 31,94 -20.980,92 € -19,77% 

03 JUROS E OUTROS 

ENCARGOS 

1.015,40 € 0,28 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00% 

04 TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES 

9.121,34 € 2,52 11.353,74 € 3,42 2.232,40 € 19,66% 

06 OUTRAS DESPESAS  830,32 € 0,23 1.002,26 € 0,30 171,94 € 17,16% 

TOTAL DESPESAS CORRENTES 275.904,18 € 76,34 274.516,82 € 82,63 -1.387,36 € -0,51% 

07 AQUISIÇÃO BENS DE 

CAPITAL  

85.497,38 € 23,66 57.667,24 € 17,37 

 

-27.830,14 € -48,26 

TOTAL DESPESAS CAPITAL 85.497,38 € 23,66 57.667,24 € 17,37 -27.830,14 € -48,26 

TOTAL DAS DESPESAS 361.401,56 €  332.184,06 €  -29.217,50 € -8,80% 

Tabela 8 Análise da estrutura e evolução das Despesas entre o ano económico 2020 e o anterior. 
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

 

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que o total de 

investimentos previstos era de 160.350,00€ e foram realizados 35,96% daquele 

montante, o que perfaz um investimento realizado de 57.677,24€. 

PROJETO/AÇÃO PREVISTO EM 2020 REALIZADO EM 2020 EXECUÇÃO 

16/2019 98.000,00 € 0,00 € 0,00% 

01/2020 1.000,00 € 116,85 € 11,69% 

02/2020 250,00 € 0,00 € 0,00% 

04/2020 750,00 € 439,20 € 58,56% 

05/2020 600,00 € 593,16 € 98,86% 

06/2020 2400,00 € 2.353,27 € 95,05% 

07/2020 200,00 € 18,27 € 9,14% 

08/2020 1.000,00 € 986,19 € 98,62% 

09/2020 500,00 € 202,92 € 40,58% 

10/2020 250,00 € 25,00 € 10,00% 

11/2020 250,00 € 107,15 € 42,86% 

12/2020 3.750,00 € 3.048,93 € 81,30% 

13/2020 1.000,00 € 389,19 € 38,92% 

14/2020 50,00 € 0,00 € 0,00% 

15/2020 500,00 € 0,00 € 0,00% 

16/2020 100,00 € 0,00 € 0,00% 

17/2020 6.000,00 € 5.997,82 € 99,96% 

18/2020 1.250,00 € 1.221,37 € 97,71% 

19/2020 0,00 € 0,00 € 0,00% 

20/2020 0,00 € 0,00 € 0,00% 

21/2020 0,00 € 0,00 € 0,00% 

22/2020 30.000,00 € 29.999,70 € 100,00% 

23/2020 12.500,00 € 12.332,55 € 98,53% 

TOTAL 160.350,00 € 57.667,24 € 35,96% 

 

O grau de execução dos projetos/ações varia os 0% e os 100%, sendo que 9 dos 23 

projetos perspetivados para o ano 2020 registaram uma execução superior a 50%.  

 



  

                                                             PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 
  

- 49 - 
 

Os projetos de maior montante realizados foram o «Projeto 22/2020 – Requalificação 

do Parque Infantil e Geriátrico de Santa Joana Princesa» e o «Projeto 23/2020 – 

Adaptação e Melhoramento do Espaço da Biblioteca», sendo ambos os projetos 

apoiados pela Câmara Municipal de Aveiro, no âmbito do contrato de delegações de 

competências. 

Notar ainda, os mais de 7 mil euros empregues no «Projeto 17/2020 – Aquisição de 

material de som e imagem para o Auditório» e no «Projeto 18/2020 – Qualificação da 

Fonte da Quinta do Torto», realizados com receitas próprias da autarquia. 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA R1 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA R2 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA R3 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA R4 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA D1 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA D2 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA D3 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA D4 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA D5 
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CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA D6 

 

 

 

 

 



  

                                                              PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 
  

- 60 - 
 

 

FLUXOS DE CAIXA 
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS P1 
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 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS P2 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA RECEITA MR1 

REVISÕES ORÇAMENTAIS RECEITA: 2 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS RECEITA: 0 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA RECEITA MR2 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA DESPESA MD1 

REVISÕES ORÇAMENTAIS DESPESA: 2 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DESPESA: 11 

 

 

 

 



  

                                                              PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 
  

- 66 - 
 

 

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA DESPESA MD2 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA DESPESA MD3 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA DESPESA MD4 
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OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
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RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS 

 

ENTIDADE: Junta de Freguesia de Santa Joana 

GERÊNCIA: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 

 

Nome Cargo 

Autárquico 

Período de 

Responsabilidade 

Morada 

Victor Manuel Marques de Oliveira Presidente 01-01-2020 

a 31-12-2020 

Rua 1º de Maio 

Tiago Filipe Santos Secretário 01-01-2020 

a 31-12-2020 

Rua Mário Duarte 

Duarte Urbano Tavares Trindade Tesoureiro 01-01-2020 

a 31-12-2020 

Avenida D. Afonso V 

Óscar Emanuel Ratola Branco Vogal 01-01-2020 

a 31-12-2020 

Rua D. João II 

Cláudia Sofia Ferreira da Silva Vogal  01-01-2020 

a 31-12-2020 

Avenida Nossa 

Senhora da Saúde 

 

 


