
 

 

  

 

   

FREGUESIA DE SANTA JOANA 



MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Com o términus do ano 2018 importa fazer um balanço do trabalho levado a cabo 

durante o mesmo procedendo à exposição do seguinte Relatório de Gestão e Contas. 

Neste sentido, o executivo que lidero continuou a conduzir o seu trabalho de 

proximidade com os seus cidadãos, reforçando a sua ligação a diversas entidades e 

instituições no âmbito educacional, cultural, desportivo e social empenhando-se 

igualmente em inovar e concretizar novos e empolgantes desafios. 

Uma das áreas que mais investimento obteve foi a área da educação, nomeadamente 

com a dinamização do PAEC – Plano de Atividades Educacionais e Culturais 2017/2018 

e que criou um conjunto alargado de ações que envolveu as mais de quinhentas crianças 

que se inserem nos estabelecimentos de ensino locais. Para além deste plano, a Junta 

de Freguesia decidiu tomar a iniciativa inédita de oferecer aulas de educação física aos 

alunos a estudar nas Escolas Básicas dos Areais, da Presa e do Solposto, numa aposta 

não só no desporto escolar, mas na condição de saúde das nossas crianças. 

Para além do desenvolvimento de tais projetos educacionais, a Junta de Freguesia, em 

parceria com a Câmara Municipal de Aveiro, continuou a empenhar os seus esforços no 

cumprimento das delegações de competências, efetivando diariamente à limpeza de 

valetas, bermas e passeios e à manutenção dos jardins e espaços verdes existentes ao 

longo da freguesia. Para além destes serviços correntes, importa dar nota que com o 

compromisso assumido com a autarquia municipal, a Junta de Freguesia conseguiu 

proceder à construção de diversos passeios, requalificar o telhado do Edifício-Sede da 

Junta e edificar um parque infantil na Urbanização do Griné, entre outras e importantes 

obras edificadas. 

Neste relatório de atividades constata-se ainda que esta autarquia, conseguiu não só 

ampliar a sua área de intervenção e a capacidade de resposta às questões mais 

prementes para a nossa comunidade, como deu importante enfoque às intervenções de 

cariz social, onde se releva a implementação do Fundo de Apoio Social. 

Por fim referir que este ano de empolgante trabalho e investimento reforça as ambições 

e intenções do executivo para o futuro da nossa freguesia! 

 

 

Victor Manuel Marques de Oliveira
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INTRODUÇÃO 

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 o Relatório de Gestão e Prestação 

de Contas como documentos obrigatórios a adotar pelas Autarquias Locais, sujeitos a 

elaboração e aprovação. 

Neste âmbito, 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 apreciação da Assembleia de 

Freguesia, o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do ano de 2018, que reflete a 

gestão e as atividades desta autarquia. 

Este documento pretende ser 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 significativo 

grau de execução orçamental, sendo de destacar a capacitação financeira gerada pela 

delegação de competências com a autarquia municipal. No campo da despesa, a mesma 

foi resultado da rentabilização da receita angariada, tento a freguesia investido em 

meios materiais e humanos para o aprofundamento do seu trabalho, terminado o 

respetivo ano económico com todas as suas dívidas a fornecedores saldadas.
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1. EDUCAÇÃO E ENSINO 

A educação continuou a ter prioridade máxima nas ações desenvolvidas pela Junta de 

Freguesia, quer tenha sido na educação básica ou na formação ao longo da vida. 

Neste sentido, importa dar alto relevo para o sucesso do PAEC – Plano de Atividades 

Educacionais e Culturais de Santa Joana realizado no ano letivo 2017/2018, e que 

fomentou a dinamização de mais um Plano a ser desenvolvido no ano letivo 2018/2019. 

Recordar que este Plano engloba um conjunto alargado de ações que foram/serão 

desenvolvidos com os estabelecimentos de ensino localizados na freguesia (Colégio D. 

José I, EB1 dos Areais, EB1 da Presa e EB1 do Solposto) e com o Centro Social Santa Joana 

Princesa. 

Por fim, destaque para a oferta por parte desta autarquia de AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ao 1º ciclo do ensino básico na Escola dos Areais, na Escola da Presa e na Escola 

do Solposto, que permite 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. 

 

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

Assumindo-se como um importante instrumento de enquadramento desta autarquia 

com a comunidade escolar local, o PAEC – Plano de Atividades Educacionais e Culturais 

fez ocorrer um conjunto alargado de ações com o fim 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 2018 das seguintes ações: 

• Passeio dos Finalistas: destinado aos alunos do 4º ano de escolaridade 

proporcionou uma visita de estudo à cidade do Porto, nomeadamente ao Museu 

dos Transportes e Comunicações e ao World Discoveries; 

• Desfile Carnaval Infantil: que congregou centenas de crianças num trajeto pelo 

centro cívico da freguesia e que contou com a animação de um trio elétrico; 

• Provas de Conhecimento: com o objetivo de reconhecer as competências e 

aprendizagens obtidas promoveu-se a realização de uma competição para o 2º 

ano de escolaridade (intitulada de Palavras sem Falha) e para o 4º ano de 

escolaridade (intitulado de Trivial do Conhecimento). 
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• Semana do Eco Escolas: nesta semana de sensibilização ambiental procedeu-se 

à plantação de árvores nos hortos escolares; à plantação de flores em floreiras e 

espaços verdes da freguesia e à atribuição de alguns repositórios para a recolha 

de águas da chuva.  

• Dia Internacional do Livro Infantil: consistiu na entrega de um livro a cada uma 

das crianças envolvidas no ensino pré-escolar e 1º ciclo, de forma a promover 

hábitos de leitura nas crianças da freguesia e assim tornar a nossa comunidade 

ainda mais evoluída e didata. 

• Semana da Saúde Infantil: levou os diversos profissionais da USF de Santa Joana 

a percorrerem as escolas da freguesia dinamizando atividades de sensibilização 

à alimentação saudável, à saúde oral e à prática do desporto.  

• Dia Mundial da Criança: onde os alunos tiveram a oportunidade de participar 

em diversificadas atividades, tais como o visionamento de um espetáculo 

musical, brincar nos diversos insufláveis, jogar futebol dentro de uma bola 

insuflável, brincar no parque infantil, lançar bolas de sabão gigantes e dançar 

zumba ao som dos mais recentes sucessos musicais. Referir ainda que a 

autarquia ofertou o lanche e o almoço a todos os envolvidos.  

• Festa da Fruta: uma ação desenvolvida no âmbito do Dia Mundial da 

Alimentação e que consistiu na auscultação de um conto e na degustação de 

fruta por todas as crianças; 

• Projeto Heróis da Fruta: que envolveu as crianças em várias ações, com enfoque 

no aumento das doses de fruta e legumes ingerida pelas crianças, tendo como 

sua ação final a gravação de um Videoclip, que se encontra disponível na página 

oficial de Youtube desta autarquia. 

NOTA INFORMATIVA  

O PAEC 2017/2018 envolveu em média: 

497 crianças e cerca de 41 adultos 

(entre educadoras, professores e assistentes 

operacionais) 
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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 dos espaços onde funcionam estes graus de ensino, promovendo a 

realização das seguintes reparações/ações: 

EB1 dos Areais 

o Arranjo de portas; 

o Limpeza e escoamento das caixas de águas pluviais; 

o Melhoramento e embelezamento do espaço de recreio. 

EB1 da Presa 

o Substituição de lâmpadas nas casas de banho; 

o Limpeza e escoamento das caixas de águas pluviais; 

o Conservação dos espaços de recreio. 

EB1 do Solposto 

o Instalação de um esquentador e de uma máquina numas das casas de banho; 

o Arranjo de portas e reparação de fechaduras; 

o Limpeza e escoamento das caixas de águas pluviais; 

o Conservação dos espaços de recreio. 

Neste campo da educação, nota para o acompanhamento dado pela autarquia ao 

primeiro período de debate público da Carta Educativa do Município de Aveiro, sendo 

que após analisado os aspetos relativos à nossa freguesia, o executivo corroborou com 

a proposta apresentada pelo executivo municipal considerando que vai ao encontro dos 

anseios das comunidades escolares e das proposições tomadas por esta Junta de 

Freguesia ao longo dos últimos anos. 

Ainda neste âmbito de ação, e primordialmente neste espaço de ensino, mas também 

relevante para o ensino básico (2.º e 3.º ciclo) e secundário, releva-se a realização de 

mais uma edição da GALA DE MÉRITO ESCOLAR que distinguiu 75 alunos, 

frequentadores dos estabelecimentos de ensino locais, que revelaram ao longo do ano 

letivo transato dedicação, esforço e bom comportamento.  
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Nesta mesma cerimónia foram ainda entregues os prémios aos finalistas e vencedores 

das provas de conhecimento dinamizadas no âmbito do PAEC 2017/2018 e prestado um 

agradecimento público a um conjunto de professores que contribuem ou contribuíram 

para a dinamização das atividades culturais e educacionais da freguesia. 

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, assim como a participação da autarquia no hastear das 

bandeiras verdes e nos diversos eco conselhos escolares. 

Relevo ainda para o apoio constante dado às Associação de Pais da Escola do Solposto 

e da Escola da Presa, principalmente com a cedência de uma sala para a realização das 

suas reuniões de trabalho, e no caso da EB1 do Solposto, para o apoio dado na exibição 

da peça de teatro ‘O amor é mágico’, realizada no auditório desta autarquia, tendo esta 

ação o objetivo de recolher livros para o novo espaço de leitura do citado 

estabelecimento de ensino.  

Por fim, a autarquia participou ou apoiou as seguintes atividades: 

▪ Apoio logístico e financeiro à Festa de Final de Ano Letivo da EB1 dos Areais, 

organizada pela CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social 4.ª Geração de 

Aveiro; 

▪ Apoio logístico à Festa de Final de Ano Letivo da EB1 do Solposto, organizada 

pela Associação de Pais da Escola do Solposto; 

▪ Apoio logístico à Festa de Final de Ano Letivo da EB1 da Presa, organizada pela 

Associação de Pais da Escola da Presa; 

▪ Apoio à participação destes estabelecimentos de ensino nas Marchas Populares, 

e apoio às Associações de Pais na dinamização das Tasquinhas Gastronómicas, 

no âmbito das Festas dos Santos Populares; 

▪ Acompanhamento do arranque do ano letivo; 

▪ Participação no Magusto da EB1 do Solposto, promovido pela Associação de Pais 

da Escola do Solposto; 
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▪ Participação no Magusto da EB1 da Presa, organizado pela Associação de Pais da 

Escola da Presa; 

▪ Participação e apoio financeiro ao Magusto da EB1 dos Areais, dinamizada pelo 

Agrupamento de Escolas José Estevão; 

▪ Apoio à Festa de Natal da EB1 do Solposto, organizada pela Associação de Pais 

da Escola do Solposto; 

▪ Apoio à Festa de Natal da EB1 da Presa, promovida pela Associação de Pais da 

Escola da Presa; 

▪ Participação na Festa de Final de 2º Período da EB1 dos Areais; 

▪ Participação nas Comemorações do Dia do Agrupamento de Escolas José Estevão 

e de homenagem ao seu Patrono; 

▪ Participação na cerimónia de tomada de posse da nova direção do Agrupamento 

de Escolas José Estevão. 

 

1.2 Ensino Básico e Secundário 

No que diz respeito a estes graus de ensino, e como habitualmente, a autarquia 

continuou a colaborar com o Colégio D. José I, o único estabelecimento de ensino da 

freguesia, que assegura a lecionação destes níveis escolares. 

No âmbito das ações dinamizadas em conjunto, amplo destaque para o projeto 

AUTARQUIA JOVEM que teve como principais objetivos o de potenciar 

comportamentos de cidadania, valorizar as opiniões e as ideias dos jovens e preparar 

uma participação ativa nas decisões políticas/cívicas na sua freguesia por parte dos 

estudantes residentes em Santa Joana e no concelho de Aveiro. Neste sentido foram 

concretizadas as seguintes ações deste projeto: 

• Sessões de formação: realizadas junto dos alunos do 9º ano do citado 

estabelecimento de ensino sobre os órgãos de soberania e os órgãos autárquicos 

existentes; 
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• Tertúlia com Autarcas: ocorrida no Salão-Nobre desta autarquia, e que contou 

com a participação especial do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng.º 

Ribau Esteves; 

• Visita de Estudo: oferecida por esta autarquia a todos os alunos do 9º ano de 

escolaridade a estudar na freguesia, tendo os respetivos alunos visitado o 

Pavilhão do Conhecimento e a Assembleia da República. 

• Ação dos/para alunos (PROM): realizada no auditório da Junta de Freguesia, e 

que reuniu cerca de cinquenta alunos do 9º ano da citada entidade escolar, que 

com o devido apoio da autarquia, efetivaram o seu Baile de Finalistas; 

• Ação para a comunidade (Oferta ao CAI) – ocorrida no Dia Mundial da Criança, 

e que consistiu na oferta de uma coluna de som portátil, através de dinheiro 

angariado pelos alunos, ao Centro de Acolhimento Infantil da Cáritas Diocesana 

de Aveiro. 

Releva-se ainda na parceria entre estas duas instituições:  

▪ Colaboração na organização do “Cicloturismo do Colégio”, que percorreu as 

principais artérias da freguesia e do centro cívico da Cidade de Aveiro; 

▪ Apoio à participação deste estabelecimento de ensino nas Marchas Populares, 

no âmbito das Festas dos Santos Populares; 

▪ Distinção de diversos alunos na Gala de Mérito Escolar e entregues gratificações 

de presença aos jovens envolvidos no projeto ‘Autarquia Jovem’; 

▪ Colaboração na redação dos objetivos do projeto “Comunidade SIM” que 

envolve esta comunidade escolar com diversos agentes da nossa freguesia. 

 

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 na divulgação da sua oferta formativa e na manutenção dos espaços 

verdes junto ao edifício em causa, sendo importante salientar a presença da autarquia 

na sessão solene de abertura do ano académico desta entidade escolar. 
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Ainda neste campo de atuação, a autarquia apoiou a associação universitária BEST 

Aveiro na realização do seu Meeting Regional, que se realizou nesta freguesia, 

nomeadamente nas instalações do CENAP Santa Joana. 

 

Por fim, nota para a resposta dada por esta autarquia às diversas questões levantadas 

por alunos da licenciatura em Administração Pública da Universidade de Aveiro, sob as 

atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia junto da população sénior e das 

populações que habitam nas Urbanizações Sociais da freguesia. 

 

1.4 Formação de Adultos 

Tendo a autarquia reunido com diversas entidades e abordando a possibilidade de 

realizar um conjunto de ações de formação releva-se a dinamização e o apoio dado às 

seguintes formações: 

 

• Curso de Informática (Word), para cerca de vinte alunos, promovido por uma 

entidade formadora. 

• Curso de Informática (Excel), para cerca de dezoito alunos, promovido por uma 

entidade formadora. 

 

1.5 Atividades/Ocupações de Tempos Livres 

Como tem sido habitual, a autarquia continuou a zelar para que a realização das 

Atividades de Tempos Livres decorresse em espaços acolhedores, apetrechados com as 

devidas condições físicas, organizando ainda Campos de Férias e de Ocupação de 

Tempos Livres nos períodos da Páscoa, Verão e Natal, durante os quais as crianças 

inscritas, dos seis aos doze anos, puderam realizar as mais diversas atividades. 

Destaque ainda para o apoio concedido ao nível da contratação de monitores e 

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

fornecimento de refeições nos campos de férias. 
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ATL/OTL Nº de Participantes Principais Atividades Dinamizadas 

ATL SOLPOSTO 40 CRIANÇAS 

(média) 

Apoio ao estudo e atividades lúdicas diversas 

OTL PÁSCOA 2018 23 CRIANÇAS Visita à Feira de Março;  

Workshops de teatro e culinária e outras 

atividades diversas. 

 

 

 

CAMPO DE FÉRIAS 

OTL VERÃO 2018 

 

 

 

45 CRIANÇAS  

(total) 

Idas à Praia e Piscina; 

Visitas ao exterior; 

Aulas de dança e patinagem; 

Workshops de culinária, expressão motora e 

artística; 

Convívios com o campo de férias do Centro Social 

Santa Joana Princesa; 

Variadas atividades lúdicas e desportivas. 

CAMPO DE FÉRIAS 

OTL NATAL 2018 

24 CRIANÇAS Visita ao Zoo de Lourosa e ao Perlim; 

Variadas atividades lúdicas e desportivas. 

Tabela 1 Resumo das atividades dinamizadas ao longo do ano de 2018 no espaço de Tempos Livres 
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2. CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

Mais uma vez a aposta e a intervenção da autarquia no âmbito cultural revelou-se ser 

de crucial importância no fomento de variadas iniciativas. 

Como habitualmente, evidencia-se a realização de mais uma edição da Festa dos Santos 

Populares que continuou a ser uma iniciativa que apela a uma participação coletiva, e 

disso são prova nomeadamente as Marchas Populares e as Tasquinhas Gastronómicas. 

Por sua vez, a Junta de Freguesia continuou a prestar o seu apoio às Associações e 

Comissões de Festas locais, procedendo à obtenção das licenças necessárias, à cedência 

de material e instalações e à preparação logística e limpeza dos espaços festivos. 

 

2.1 Atividades Culturais 

No que concerne à cultura, e para lá das atividades promovidas pelas associações, há a 

sublinhar: 

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

contou com a realização de uma eucaristia evocativa e de uma tertúlia sobre o 

livro evocativo ao Bispo D. António Francisco dos Santos; 

▪ ‘Comemoração do Dia da Padroeira de Santa Joana’, em parceria com a Paróquia 

de Santa Joana, e com as diferentes associações da freguesia, que contou com 

uma eucaristia comunitária; 

▪ Comemoração do Dia Europeu dos Vizinhos, em parceria com a Junta de 

Freguesia de Esgueira, que resultou num divertido e empolgante convívio; 

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

autarquia, e que contou com a participação da Orquestra da Sociedade Musical 

Santa Cecília e da banda da Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato;  

▪ Coorganização do Magusto dos Vizinhos, realizado no Centro Cultural de 

Esgueira, que proporcionou um agradável momento de convívio entre as 

comunidades de Santa Joana e de Esgueira. 

 

 



  

                                                             RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 
  

- 12 - 
   

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 e de natureza 

diversa, 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 dos 

diversos coros da freguesia, que ocorreu na Igreja Matriz de Santa Joana; 

o Apoio no acolhimento de um grupo de artistas germânicos, num intercâmbio 

cultural realizado na nossa freguesia; 

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

o Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas, no âmbito 

das Festas dos Santos Populares; 

o Manutenção do Espaço-Sede/Escola de Música; 

o Apoio ao nível de ofertas e lembranças. 

 

Comissão de Festas em Honra de São Braz 

o Coorganização da Festa em Honra de São Braz 2018, que se realizou entre os dias 

02 e 05 de fevereiro, nomeadamente com: 

❖ Empréstimo de barraquinhas e grades de trânsito; 

❖ Limpeza do adro da Capela; 

❖ Colocação de sanitários públicos temporários; 

❖ Solicitação de seguros, autorizações e policiamento; 

❖ Requisição de licenças junto da autarquia municipal. 

o Coorganização da Festa do Emigrante, que se realizou entre os dias 28 e 29 de 

julho, no largo da Igreja Matriz, nomeadamente com: 

❖ Empréstimo de barraquinhas e grades de trânsito; 

❖ Limpeza do espaço das festividades; 

❖ Colocação de sanitários públicos temporários; 

❖ Solicitação de seguros e autorizações devidas; 

❖ Requisição de licenças junto da autarquia municipal. 
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o Apoio logístico na transmissão de dois jogos da Seleção Nacional de Futebol no 

Campeonato do Mundo, emitidos no centro cívico da Freguesia; 

o Apoio logístico à dinamização de um espetáculo de comédia com o humorista 

Fernando Rocha, realizado no auditório desta Junta de Freguesia. 

 

Comissão de Festas em Honra de São Romão 

o Coorganização da Festa em Honra de São Romão 2018, que se realizou entre os 

dias 09 e 15 de agosto, nomeadamente com: 

❖ Empréstimo de barraquinhas e grades de trânsito; 

❖ Limpeza do adro da Capela; 

❖ Solicitação de seguros e autorizações devidas; 

❖ Requisição de licenças junto da autarquia municipal. 

 

Comissão de Festas em Honra de São Geraldo 

o Coorganização da Festa em Honra de São Geraldo 2018, que se realizou entre os 

dias 05 e 07 de outubro, nomeadamente com: 

❖ Empréstimo de barraquinhas e grades de trânsito; 

❖ Limpeza do adro da Capela; 

❖ Solicitação de seguros e autorizações devidas; 

❖ Requisição de licenças junto da autarquia municipal. 

 

No âmbito da cultura religiosa salienta-se o apoio dado à Paróquia de Santa Joana 

aquando da celebração da quadra pascal e aquando do acolhimento de reuniões da 

equipa arciprestal de Aveiro; o apoio dado à Associação Nosso Lar, na realização de 

encontro cultural; e o apoio logístico facultado à Irmandade de Santa Joana Princesa, no 

âmbito da procissão em homenagem à Princesa Santa Joana. 

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

Freguesia continuou a merecer a atenção por parte da autarquia, nomeadamente na 

reparação e atualização dos diversos computadores existentes na biblioteca. 
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2.2 Património e Artesanato 

Como forma de promoção do artesanato e funcionando, igualmente, como um estímulo 

aos agentes culturais da nossa terra a Junta de Freguesia organizou a 1ª edição do seu 

Mercadinho de Artesanato e Usados, realizado no Edifício-Sede da Junta, que contou 

com a presença de catorze bancas destinadas à venda de produtos usados ou de 

confeção artesanal, sendo parte delas da responsabilidade das associações locais. 

Ainda neste âmbito, mas com vista à preservação e à valorização do património 

existente na freguesia, concretizou-se as seguintes ações:  

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

na Rua da Fonte, na Rua de São Brás, na Azenha de Baixo 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 

A Junta de Freguesia continuou a incentivar a prática desportiva dinamizando um 

conjunto de atividades que reforçaram ainda o objetivo de promover hábitos saudáveis 

para a saúde física e mental da sua população. Foi, por isso, dada continuidade à prática 

de atividades de Desporto Sénior, nomeadamente com as aulas de ginástica de 

manutenção e de dança de ritmos, que se realizaram no polidesportivo do Solposto, e 

as aulas de hidroginástica, dinamizadas nas piscinas do Sporting Clube de Aveiro. 

No que a este campo diz respeito, destaca-se a organização por parte desta autarquia 

de mais uma ‘Semana da Saúde e do Desporto’, que proporcionou à população local no 

âmbito desportivo variadas atividades, concretamente, aulas de dança de ritmos, aulas 

de ginástica, aula de zumba, aula de Viet Vo Dao e aula de Karaté, dinamizadas pelas 

associações locais.  

Destaque ainda, para a realização da primeira edição da Caminhada/Corrida de Santa 

Joana, coorganizada com o Agrupamento de Escuteiros 319 de Santa Joana, que 

percorreu as principais artérias da freguesia e que congregou mais de três centenas de 

pessoas. 
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Por fim, relava-se o facto desta autarquia promover/dinamizar aulas de karaté para as 

crianças da freguesia, assim como o apoio dado à Associação de Pais da Escola do 

Solposto para a dinamização das suas aulas de Zumba Kids, nomeadamente com a 

cedência do polidesportivo do Solposto. 

Com sempre o contributo que as diferentes associações têm dado na promoção do 

desporto em Santa Joana mereceram o apoio desta autarquia: 

Agarrados ao BTT Clube 

o Apoio logístico à ‘Rota da Mamoa’ promovido por esta associação; 

o Participação no jantar de natal 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 ao IX Encontro de Motas Antigas, à XIX Concentração de Carochas e ao XIII 

Salão Automóvel e Motociclo Antigo/Clássico e Sport de Aveiro, promovidos por 

esta associação; 

o Participação no aniversário desta associação; 

o Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas, no âmbito 

das Festas dos Santos Populares; 

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 Apoio às aulas dinamizadas por esta associação na ‘Semana da Saúde e 

Desporto’, organizada por esta autarquia; 
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o Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas e nas 

Marchas Populares, no âmbito das Festas dos Santos Populares; 

o Cedência do auditório para a realização do 9º Festival de Capoeira;  

o Participação na Gala do CENAP e na abertura do novo espaço de bar/lazer do 

CENAP Santa Joana; 

o Apoio na divulgação das suas atividades. 

NOTA INFORMATIVA/CONTABILISTICA  

O CENAP, com instalações recreativas e desportivas localizadas na 

Freguesia, foi a primeira associação a recorrer ao Fundo de Apoio ao 

Associativismo desta autarquia, num apoio contabilizado em 743,12 € 

 

DAO – Associação Cultural e Desportiva 

o Apoio na dinamização das aulas de Viet Vo Dao que se realizam no polidesportivo 

do Solposto; 

o Apoio às aulas dinamizadas por esta associação na ‘Semana da Saúde e 

Desporto’, organizada por esta autarquia; 

o Apoio na divulgação das suas atividades. 

 

2.4 Espaços de Desporto e Lazer 

No que aos espaços de lazer diz respeito, amplo destaque para a implementação do 

Parque Infantil do Griné, empreitada realizada no âmbito da delegação de 

competências acordada com a autarquia municipal, que resultou na edificação de cinco 

equipamentos individuais de diversão infantil, que permite às crianças aproveitarem os 

seus tempos livres da melhor maneira. 

Ainda sobre esta matéria, cumpre assinalar os extensos trabalhos realizados no espaço 

de lazer e recreio no Largo dos Lusíadas, ficando este espaço dotado de três 

equipamentos de diversão infantil e três equipamentos de fitness. 
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Neste campo, nota para a vistoria externa realizada por entidade certificada aos parques 

infantis do Caião, Griné, Lusíadas, Mélias e Azenha de Baixo, tendo estes obtido um 

parecer positivo, que comprova o esforço da autarquia na manutenção destes espaços, 

e que consequentemente, permitiu uma redução substancial nos seguros de 

responsabilidade civil associados a estes parques.  

Em relação aos equipamentos desportivos, foco para a limpeza e manutenção do 

polidesportivo do Caião, tendo-se procedido à vistoria das balizas aí existentes, 

verificando-se a segurança das mesmas. 

 

2.5 Atividades Juvenis 

Neste campo de atuação, a Junta de Freguesia continuou a colaborar com as 

associações/grupos juvenis existentes na freguesia sendo importante relevar o facto de 

esta autarquia ter sido o principal apoio do Agrupamento de Escuteiros 319 na pintura 

da Sede escutista localizada nesta freguesia, sendo por todos relevado a melhoria 

concreta que esta intervenção trouxe para esta infraestrutura juvenil.   

Foram ainda apoiadas as seguintes ações juvenis: 

Agrupamento de Escuteiros 319 de Santa Joana 

o Apoio na divulgação do ‘II Festival das Sopas’; 

o Cedência do auditório e espaços exterior para a realização de um jantar e 

exibição de uma peça de teatro; 

o Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas, no âmbito 

das Festas dos Santos Populares; 

o Limpeza da zona envolvente à Sede. 

Juventude da Paróquia de Santa Joana/Grupo de Jovens da Paróquia 

o Apoio às suas atividades e apoio na realização das suas reuniões periódicas; 

o Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas, no âmbito 

das Festas dos Santos Populares. 
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Neste campo, nota importante para o acolhimento dado a três jovens, inseridas no 

projeto ‘PEJENE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas 

Empresas’, promovido pela Fundação da Juventude, e 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 ‘OTL de Verão 2018’, realizado entre os meses de junho e setembro. 

Releva-se, ainda a cedência do auditório para a concretização da festa de final de ano 

letivo da Escola de Música Juvenil “LaDó a LaDó”. 
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3. AÇÃO SOCIAL 

A Junta de Freguesia continuou atenta à realidade socioeconómica dos seus cidadãos, e 

alicerçado num trabalho de partilha com a rede de parceiros e associações locais, apoiou 

diversas famílias da freguesia, sendo de realçar a execução do Fundo de Apoio Social da 

Freguesia. 

Importa ainda referir as diversas premissas de ação promovidas junto da população mais 

envelhecida, tendo a autarquia promovido um conjunto de ações e atividades para esta 

população. 

 

3.1 Apoio Social 

No campo da ação social, e dado a sua importância, releva-se a simbiose de trabalho 

contínua com o projeto RLIS - Rede Local de Intervenção Social tendo a autarquia 

disponibilizado, ao longo de todo o ano de 2018, um espaço no seu Edifício-Sede para o 

atendimento e acompanhamento social dos beneficiários deste projeto. 

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

cabal aos casos problemáticos que teve conhecimento, tendo apoiado mais de 30 

famílias, com necessidades tão distintas como o pagamento urgente da renda da casa 

ou apoio no pagamento de uma botija de gás. Para além do registado neste regulamento 

da freguesia, note-se o apoio dado a cidadãos com dificuldades na obtenção de pensões 

e a cidadãos sem condições de habitabilidade na sua própria residência. 

Fundo de Apoio Social 

Tipologia de Apoio Número de Requerimentos Valor 

HABITAÇÃO 2 Requerimentos 700,00 € 

ELETRICIDADE 7 Requerimentos 344,31 € 

GÁS  2 Requerimentos 55,60 € 

ÁGUA 4 Requerimentos 369,94 € 

SAÚDE 10 Requerimentos 403,36 € 

DESLOCAÇÕES 9 Requerimentos 632,25 € 

Valor Total 2.505,46 € 

Tabela 2 Resumo dos requerimentos solicitados no âmbito do Fundo de Apoio Social 
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Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia participou em diversas reuniões interserviços 

com a Câmara Municipal de Aveiro e divulgou o regulamento municipal de apoio às 

famílias mais carenciadas do Município de Aveiro. 

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

acolheu cinco desempregados beneficiários das prestações de desemprego, através da 

efetivação de Contratos Emprego-Inserção; acolheu três cidadãos para cumprimento de 

trabalho a favor da comunidade e acolheu um jovem com deficiência, em regime de 

experiência de trabalho.  

 

3.2 Associações de Caráter Social 

Da intervenção 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 Prosseguimento do protocolo de cooperação celebrado com a mesma, no 

sentido de os casos mais problemáticos serem objeto de encaminhamento e de 

um acompanhamento técnico; 

o Apoio logístico para a realização da sua ‘Festa de Final de Ano Letivo’ e da sua 

‘Festa de Natal’; 

Centro Social de Santa Joana Princesa 

o Cedência do auditório para a receção de um Teatro Infantil, destinado às crianças 

desta Instituição; 

o Apoio à participação desta associação nas Marchas Populares, no âmbito da 

Festa dos Santos Populares;  

o Colaboração na dinamização da sua Festa de Natal, que decorreu no auditório 

da Junta de Freguesia; 

o Presença em diversos eventos desta Instituição, nomeadamente no seu Jantar 

de Natal; 

o Manutenção e limpeza dos espaços verdes na zona envolvente a esta Instituição. 
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Grupo Comunitário da Paróquia de Santa Joana 

• Apoio logístico à atividade regular do Grupo;  

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

por entidades e cidadãos distintos; 

• Apoio à participação deste grupo na Festa dos Santos Populares. 

 

Em relação ao apoio dado ao Centro de Emergência Infantil da Cáritas Diocesana de 

Aveiro, referir que o auditório da Junta de Freguesia acolheu a Festa de Final de Ano e a 

Festa de Natal desta instituição. 

Por sua vez, a Junta de freguesia promoveu uma parceria com responsáveis pelo CLDS 

3G Aveiro – Contrato Local Desenvolvimento Social, tendo os mesmos dinamizado uma 

festa para as famílias inseridas na EB1 dos Areais, 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. 

Por fim, esta autarquia apoiou e acolheu, no Salão-Nobre desta autarquia, uma ação de 

formação destinada às Instituições Particulares de Solidariedade Social, no âmbito da 

promoção da eficiência no consumo de energia elétrica. 

 

3.3 Seniores 

Na vertente da população sénior, vítimas de uma sociedade que, apesar de envelhecida, 

está longe de responder às necessidades dos mesmos, a autarquia continuou a 

promover iniciativas de natureza desportiva (dança de ritmos, ginástica de manutenção 

e hidroginástica) e recreativa (coro 2001), assim como, promoveu duas edições do 

PASSEIO SÉNIOR – Edição Primavera e Edição Outono que congregou, em cada saída, 

mais de trezentos excursionistas, numas viagens que tiveram como destino as cidades 

de Braga e Guarda, respetivamente.  

Ainda neste enfoque destaca-se o apoio prestado ao Coro 2001 nos seus ensaios e nas 

suas atuações realizadas em diversos locais do concelho. 



  

                                                             RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 
  

- 22 - 
   

Por fim, referir que, ao longo do ano, a Junta de Freguesia continuou a promover o 

Cartão Social da Freguesia, destinado aos mais seniores, proporcionando, entre outros, 

isenção em documentos administrativos solicitados nesta autarquia. 

NOTA INFORMATIVA/CONTABILISTICA  

Ao longo do ano 2018 foram isentos 284 atestados ou documentos 

administrativos aos aderentes ao Cartão Social da Freguesia, 

correspondente a um valor contabilístico não angariado na ordem dos 

710,00€. 

 

3.4 Habitação Social 

Neste campo de atuação, releva-se as diligências efetivas junto do IHRU - Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana e da Câmara Municipal de Aveiro para a requalificação 

global das Urbanizações Sociais existentes na freguesia, tendo neste âmbito 

acompanhado o lançamento do concurso para a requalificação da Urbanização da Cova 

do Ouro, efetivado pela Câmara Municipal de Aveiro. 

Ainda neste raio de atuação, esta autarquia notificou o IHRU para a necessidade de 

verificar as canalizações de uma residência na Urbanização do Griné, assim como, que 

tomasse medidas relativamente aos apartamentos localizados na citada urbanização, 

que para além de estarem ao abandono, após arrombamento de portas, apresentavam 

sinais de degradação e cheiros nauseabundos. 

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

espaços verdes e públicos aí existentes por parte da Junta de Freguesia. 

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 Junta de Freguesia continuou a prestar todo o apoio à requalificada Unidade de Saúde 

Familiar de Santa Joana de forma a contribuir para a prestação de um serviço eficiente 

aos diversos cidadãos que o frequentam. 

Como habitualmente, a autarquia continuou a promover ações de informação e 

prevenção de várias doenças, através da realização de rastreios e atividades diversas. 

 

4.1 Ações de Saúde 

Tendo a Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana sido inaugurada há uma década, e 

que o fruto da passagem do tempo aliada a uma utilização diária elevada, geraram nesta 

infraestrutura um desgaste inequívoco, a Câmara Municipal de Aveiro, em seguimento 

de várias reuniões tidas com a Junta de Freguesia, procedeu a uma ampla requalificação 

da Unidade de Saúde Familiar instalada na nossa freguesia. 

Esta intervenção teve como principal objetivo resolver um conjunto de patologias do 

edifício, prolongando a sua vida útil, nomeadamente através da recuperação exterior 

das alvenarias e das coberturas, para que possa continuar a oferecer mais e melhor 

conforto aos profissionais e utentes.  

Notar ainda o facto, de ao longo de todo o ano, a Junta de Freguesia estar ao dispor da 

Unidade de Saúde Familiar nomeadamente na: 

• Reparação de fechaduras e colocação de quadros e outros objetos; 

• Apoio às comemorações do 10º aniversário desta USF; 

• Cedência de sala para uma sessão de formação sobre hábitos alimentares 

destinada a crianças e adolescentes com sintomas de obesidade; 

• Manutenção e limpeza dos espaços verdes na zona envolvente. 

No campo das ações dinamizadas, relembra-se a realização da Semana da Saúde e 

Desporto que no âmbito da saúde contou com diversos rastreios (cardiovascular, 

fisioterapia, auditivo, dentário, visual e estética), bem como de um workshop de 

primeiros socorros pediátricos e uma recolha de sangue. No alcance das crianças, 

sublinha-se a dinamização da Semana da Saúde Infantil, no âmbito do PAEC 2017/18. 
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5. URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

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

de crescimento elevado, e face a tal facto, a Junta de Freguesia continuou a estar atenta 

à expansão de novas zonas habitacionais e consequentes infraestruturas de forma a 

garantir o desenvolvimento harmonioso da freguesia. 

Como habitual o trabalho da Junta de Freguesia estendeu-se ainda ao apoio prestado 

aos residentes no encaminhamento de processos de loteamentos e obras particulares 

junto da Câmara Municipal de Aveiro. 

 
 

5.1 Urbanismo 

A este nível e procurando a melhoria contínua da qualidade de vida da sua população 

foram desenvolvidas as seguintes ações, sendo a sua maioria efetivada no âmbito do 

contrato de delegação de competências acordada com a Câmara Municipal de Aveiro: 

▪ Execução de calçada na Avenida D. Afonso V; 

▪ Requalificação do largo da Igreja Matriz de Santa Joana, nomeadamente com a 

substituição de lajetas, a substituição de grelhas de águas pluviais e a colocação 

de corrimãos de inox; 

▪ Implementação de passeios em parte da Rua do Freitas e da Rua de São Geraldo;  

▪ Construção de passeio no cruzamento entre a Avenida D. Afonso V e a Rua do 

Solposto e requalificação da citada zona; 

▪ Reparação de passeios na: 

o Avenida D. Afonso V; 

o Rua D. João II; 

o Rua Rainha Dona Isabel; 

o Avenida de Santa Joana. 

▪ Construção de um pequeno passeio na Rua da Quinta do Torto; 

▪ Acompanhamento aos trabalhos camarários na execução de novos passeios em 

parte da Rua de São Brás; 

▪ Realização de levantamentos topográficos para a implementação de passeios na 

Rua da Sofia e na Avenida D. Afonso V; 



  

                                                             RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 
  

- 25 - 
   

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 2018 foram dados pareceres positivos a processos de obras a 

realizar na: 

• Rua 21 de Julho (2 processos); 

• Rua Nossa Senhora da Vitória; 

• Rua das Cavadas; 

• Rua do Freitas; 

• Rua D. João Evangelista de Lima Vidal. 

5.2 Iluminação Pública 

Conscientes da importância que uma iluminação pública ocupa no dia-a-dia de uma 

comunidade há a destacar, as solicitações desta autarquia para a substituição de 

iluminação pública, nomeadamente na: 

• Rua do Barreiro; 

• Rua dos Campinhos; 

• Rua Vielas que Atravessam; 

• Rua Nova do Viso; 

• Avenida D. Afonso V; 

• Rua Cidade de Cubatão; 

• Praça Baden Powell; 

• Rua das Flores; 

• Rua Cova do Ouro; 

• Rua e Largo do Solposto; 

• Rua 25 de Abril; 

• Rua da Molareira; 

• Rua 8 de Dezembro; 

• Rua Luís de Camões; 

• Rua do Freitas; 

• Rua 1º de Maio; 
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• Rua Residencial da Patela; 

• Rua José Morgado; 

• Rua de São Brás; 

• Largo da Igreja Matriz; 

• Rua Afonso Costa; 

• Rua do Santo; 

• Rua dos Olivais; 

Ainda neste contorno, a autarquia instou a EDP – Energia de Portugal para a reparação 

de um poste na Rua da Quinta do Torto e para a deslocalização de um poste de 

iluminação existente nessa mesma rua. 

Por fim, e conforme já reportado, a Junta de Freguesia solicitou à Câmara a substituição 

de candeeiros na zona envolvente à Sede da Junta e a colocação de novos postos de 

iluminação na Travessa da Quinta do Torto, na Rua do Alambique, na Rua dos Oliveiras, 

na Rua dos Olivais, na Rua das Quintas, na Rua Fernando Pessoa e na Rua do Alambique. 

 

5.3 Abastecimento de Água, Gás e Luz 

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 conhecimento da possível requisição de gás natural na Rua 1º de Maio e na 

Rua do Barreiro e a notificação dada à AdRA – Águas da Região de Aveiro para a rutura 

de condutas e válvulas de água potável na Rua de São Brás e no cruzamento da Rua do 

Solposto com a Rua Gago Coutinho. 

 

5.4 Saneamento e Águas Pluviais 

No que concerne aos trabalhos feitos nesta área amplo destaque para o 

acompanhamento dado à construção de coletores de águas pluviais na Rua da Patela, 

na Rua da Bombarda e na Travessa da Rua D. João Evangelista de Lima Vidal e a 

deteção dos problemas de obstrução da rede de águas pluviais na Rua Residencial da 

Patela, ambos os trabalhos efetivados ou adjudicados pela Câmara Municipal de Aveiro. 
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Ainda neste campo destaca-se a solicitude perante a AdRA – Águas da Região de Aveiro 

e a Câmara Municipal de Aveiro para a reparação de diversos arruamentos junto às 

caixas de saneamento, assim como, a restituição de tampas de saneamento e grelhas 

de águas pluviais, nomeadamente na Rua D. João Evangelista de Lima Vidal, na Rua dos 

Oliveiras, na Rua do Caião, na Travessa da Azenha. 

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. 

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

sarjetas, grelhas e caixas de águas pluviais. 

 

5.5 Toponímia 

No campo da toponímia relevo para a atribuição de alguns topónimos existentes na 

freguesia, nomeadamente: 

▪ RUA DOS OLIVEIRAS, ao arruamento sem saída com início na Rua Mário Duarte; 

▪ RUA RESIDENCIAL DA PATELA, ao arruamento sem saída com início da Rua Padre 

Américo (anteriormente designado por Zona Residencial da Patela) 

Ainda sobre este facto, e na vicissitude de a população local se queixar da falta de nome 

numa das travessas existentes na Rua dos Pinheirais, a Junta de Freguesia deliberou dar 

a designação de Travessa do Pinhal à respetiva via, encaminhando este processo para a 

Câmara Municipal de Aveiro. 

Ainda sobre este propósito, a Junta de Freguesia continuou a implementar um conjunto 

de placas toponímicas na extensão da freguesia, procedendo igualmente à construção 

de diversos suportes de apoio, assim como, procedeu ao pedido de regularização de 

códigos postais junto de diversas entidades, nomeadamente no Sistema de Informação 

e Gestão do Recenseamento Eleitoral. 
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6. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

A Junta de Freguesia continuou empenhada não só na conservação e manutenção dos 

espaços verdes já existentes na freguesia como também criou, sempre que possível, 

recantos de natureza. 

No campo da salubridade da freguesia, e cumprindo com as premissas assumidas com a 

autarquia municipal, efetivou um 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 expõe-se 

um resumo quantitativo dos trabalhos efetivados: 

Competência Delegada  Metros 

LIMPEZA DE VALAS E VALETAS – Ano 2018 TOTAL 107354 
Metros 

LIMPEZA DE BERMAS E PASSEIOS – Ano 2018 TOTAL  144355 
Metros 

MANUTENÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES – Ano 2018 TOTAL 200160 
M2 

Tabela 3 Resumo quantitativo dos trabalhos efetivados no âmbito das Delegações de Competências 2018 

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

▪ Plantio de flores nas floreiras existentes pela freguesia; 

▪ Abate de quatro árvores na Rua da República, tendo procedido à retirada dos 

cepos e raízes e providenciando a requalificação do respetivo passeio; 

▪ Limpeza de terrenos públicos localizados no centro cívico da 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; 
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▪ 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; 

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 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 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 Rotundas da Quinta Velha; 

o Rua da Sofia; 

o Rua da Bombarda; 
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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 Rua Pedro Álvares Cabral e da 

necessidade de providenciar a poda de árvores na Rua João Afonso de Aveiro, na Rua 

Pedro Álvares Cabral, na Urbanização do Griné, na EB1 do Solposto e na EB1 dos Areais. 

 

6.2 Recolha de Lixo 

Neste âmbito, destaque para o acompanhamento dado à fase de transição entre 

operadores de resíduos sólidos a trabalhar no Município (SUMA -» VEOLIA), tendo 

igualmente, sensibilizado a população local para este facto e para o uso dos serviços 

porta-a-porta de recolha de resíduos volumosos e resíduos verdes. 

Neste encalço, e ao longo deste ano, a Junta de Freguesia solicitou à autarquia municipal 

a colocação de contentores de resíduos sólidos na Travessa D. João Evangelista de Lima 

Vidal, na Rua da Quinta Nova, na Rua do Outono, na Rua Fernando Ribeiro e no Largo 

da Rua de São Geraldo, assim como a deslocalização de um contentor existente na Rua 

Nova do Viso para a Rua João Afonso de Aveiro. 

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 para a mudança 

de comportamentos neste campo. 

Neste enlace a Junta de Freguesia solicitou à autarquia municipal a colocação de 

ecopontos na Rua do Verão; entre a Rua da Patela e a Rua 21 de Julho; entre a Rua Mário 

Duarte e a Rua do Cócaro; na intercessão da Rua Chão do Além com a Rua de São Brás 

e na Rua da República. 

De igual modo, a Junta de Freguesia comunicou à Câmara Municipal de Aveiro a 

necessidade de se efetuar a substituição dos ecopontos localizados na Rua da Quinta do 

Torto; na Urbanização das Mélias; na Avenida de Santo António; na Rua Vasco da Gama; 

na Rua D. João Evangelista de Lima Vidal; na Rua Adelino Amaro da Costa; na Rua Luís 

de Camões; na Rua do Barreiro e na Rua da República, assim como, para a necessidade 
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de proceder à deslocalização de um vidrão localizado na Rua D. João Evangelista de Lima 

Vidal para a Rua do Vale. 

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

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

contentores de resíduos sólidos urbanos e dos 28 ecopontos existentes na freguesia. 

Por fim, a autarquia alertou as entidades competentes para o despejo ilegal de entulho 

na Rua da Barroca e no cruzamento da Rua da Paz com a Rua da Quinta Velha, assim 

como, procedeu regularmente à recolha do lixo existente nas papeleiras localizadas na 

freguesia. 
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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. 

 

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 a: 

▪ Ocupação indevida de uma moradia na Avenida de Santo António e na Rua 

Cidade de Cubatão;  

▪ Degradação de uma moradia na Rua Nova do Viso;  

▪ Aluimento de terras no cruzamento entre a Rua D. João II com a Avenida de Santa 

Joana e na Rua Gil Vicente;  

▪ Abandono de uma viatura na Rua Príncipe Perfeito. 

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

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

rastejantes, com todos os riscos que tal representa para a saúde pública, nos seguintes 

locais: 

• Rua D. João Evangelista de Lima Vidal (2 Terrenos); 

• Rua Adelino Amaro da Costa; 

• Rua 25 de Abril; 

• Rua dos Olivais; 

• Rua da Patela; 

• Rua Pedro Álvares Cabral; 

• Rua Chão Meio Alto; 
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Neste campo, releva-se ainda o apoio dado à Proteção Civil Municipal na deteção e 

retirada de ninhos de vespas asiáticas que se encontravam em árvores localizadas na 

Rua D. João Evangelista de Lima Vidal (2 lugares), na Rua Princesa Santa Joana e na 

Avenida Santa Joana. 

No campo da segurança e proteção animal, 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, aplicando coimas conforme as devidas contraordenações. Ainda sobre este 

assunto notar o apoio dado ao serviço oficial de vacinação antirrábica de identificação 

eletrónica, que passou pela nossa freguesia, tendo este serviço sido usado por uma 

dezena de cidadãos donos de canídeos. 

Por fim, releva-se a presença do Presidente da Junta de Freguesia em diversas reuniões 

da Comissão de Proteção Civil Municipal e na ação de sensibilização sobre ‘Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios Públicos’ e o empréstimo de máquina de corta relva ao 

núcleo de logística do Comando Policial da PSP de forma a tratar do espaço verde que 

envolve o Edifício-Sede da Divisão Policial de Aveiro, situado na nossa freguesia.
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8. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES 

A autarquia continuou a desenvolver com a autarquia municipal todos os esforços no 

sentido de investir na beneficiação da rede viária em toda a freguesia, através da 

execução de obras de pavimentação, reposição e alargamento das vias, criando 

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 

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 das Quintas; 

o Rua 21 de Julho (em duas zonas); 

o Rua Vale do Vouga; 

o Rua Fernando Pessoa; 

o Rua 1º de Maio; 

o Rua 10 de Junho; 

o Rua do Viso (em duas zonas); 

o Rua do Solposto (em duas zonas); 

o Rua de São Brás (em duas zonas); 

o Rua da Quinta do Torto; 

o Rua da República; 

o Rua da Patela; 

o Rua da Molareira; 

o Cruzamento da Rua do Solposto com a Avenida D. Afonso V; 

o Cruzamento da Rua do Solposto com a Rua do Cócaro; 

o Cruzamento da Rua D. João Evangelista de Lima Vidal com a Rua da Padaria; 

o Cruzamento da Rua das Flores com a Rua de São Brás; 
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No âmbito da sinalização horizontal e vertical, destaca-se o acompanhamento dado por 

esta autarquia à pintura de passadeiras na Rua do Solposto e na Rua do Santo, à 

repintura de sinalização horizontal na Rua da Molareira, na Rua Luís de Camões e na 

Rua 8 de Dezembro e para a implementação de sinalização horizontal na Rua de São 

Brás por parte da Câmara Municipal de Aveiro. Ainda nesta área, nota para as seguintes 

solicitudes efetivadas pela Junta de Freguesia junto da Câmara Municipal de Aveiro: 

▪ Substituição de espelhos na Rua das Cavadas, na Rua do Solposto e no 

cruzamento da Rua de Santa Joana com a Rua Afonso Costa; 

▪ Colocação de espelho parabólico no cruzamento da Travessa dos Louceiros com 

a Rua das Cavadas e regulação de espelho parabólico na Rua Nova do Viso; 

▪ Reposição de sinal STOP entre a Rua Vielas que Atravessam e a Rua da Azenha 

da Moita; 

▪ Colocação de sinal STOP no cruzamento da Travessa do Solposto com a Rua do 

Solposto e no cruzamento da Rua Nossa Senhora da Piedade com a Rua do 

Barreiro; 

▪ Reposição de sinal de trânsito na Rua 31 de Janeiro. 

No que concerne ao ordenamento do trânsito, destaque para a alteração de tráfego 

ocorrida na Rua Rainha D. Isabel, que passou a ser de sentido único, no sentido Avenida 

de Santa Joana -» Avenida D. Afonso V. 

Por fim, nota para o abaixo assinado rubricado por um conjunto de cidadãos que 

circulam na Rua D. João Evangelista de Lima Vidal, ao qual esta autarquia se associou, 

considerando que esta estrada é extramente perigosa e escorregadia, solicitando que a 

Câmara Municipal de Aveiro possa executar melhorias na citada via de comunicação. 

 

8.2 Pavimentação e Reposição de Arruamentos 

Neste campo de atuação, amplo destaque para o acompanhamento dado pela Junta de 

Freguesia à pavimentação da Travessa da Azenha e de lugares de estacionamento em 

parte da Rua de São Brás, sendo um trabalho efetivado pela Câmara Municipal de 

Aveiro. 
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Por fim, e no âmbito da delegação de competências articulada com a Câmara Municipal 

de Aveiro, relevo para os trabalhos desenvolvidos pelos serviços desta autarquia e da 

Câmara Municipal de Aveiro na manutenção dos caminhos rurais localizados na Azenha 

de Baixo, nomeadamente na Rua das Praias. 

 

8.3 Abertura e Alargamento de Arruamentos 

Neste campo de atuação cumpre aferir todos os procedimentos efetivados por esta 

autarquia no alargamento da Rua do Freitas, da Rua de São Geraldo e do cruzamento 

da Rua do Solposto com a Avenida D. Afonso V, que permitiu aos serviços camarários 

proceder ao alcatroamento destes trechos rodoviários e, consequentemente, ao 

melhoramento da circulação viária nestas ruas. Ainda sobre esta matéria, nota para os 

levantamentos topográficos efetivados no cruzamento da Avenida de Santa Joana com 

a Rua da Prata, com vista à possibilidade de alargamento desta via. 

No que concerne à abertura de arruamentos, a Junta de Freguesia aferiu junto da 

autarquia municipal a possibilidade de abertura de um arruamento entre a Rua Manuel 

Maria Barbosa do Bocage (na nossa Freguesia) e a Rua Dr. David Mourão Ferreira (na 

Freguesia de Eixo-Eirol).   

 

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, 

alertando nomeadamente para a existência de vidros partidos nas paragens de 

autocarro localizadas na Rua do Solposto, na Rua da Quinta do Torto, na Avenida D. 

Manuel de Almeida Trindade e na Rua da República solicitando a reposição dos mesmos. 

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

Aveiro Bus, por parte da autarquia local. 
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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 formalização de contratos de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado com seis colaboradores, ao abrigo do 

PREVPAP – Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na 

Administração Pública e para os procedimentos formalizados para a adesão de uma 

colaborada na rede ADSE - Instituto Público de Gestão Participada. 

 

9.1 Edifício-Sede e Serviços Administrativos 

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 no âmbito de delegação de 

competências com a autarquia municipal, a Junta de Freguesia promoveu a 

substituição/requalificação do telhado do Edifício-Sede da Junta, nomeadamente com 

a retirada de telhas lusolite e colocação de telhas sandwich. 

Para além do exposto, a Junta de Freguesia procedeu à: 

• Instalação de portas de segurança e emergência no auditório; 

• Reorganização dos espaços de arquivo; 

• Renovação do mupi informativo; 

• Reparação de fissuras existentes no auditório; 

• Reposição de luminárias. 

 

No que aos serviços administrativos diz respeito, e de forma a continuar a corresponder 

às solicitações e exigências da sua comunidade, a autarquia procedeu à aquisição e 

instalação de três novos computadores e à locação de nova impressora multifunções 

para os citados serviços da autarquia. 

Para fins estatísticos, importa referir que os serviços da Junta de Freguesia efetuaram o 

atendimento a mais de 7 mil pessoas, emitindo 806 atestados; 60 registos e 195 licenças 

de canídeos, 96 ofícios e 4 circulares. 
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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 expressou à Câmara Municipal de Aveiro a necessidade de se providenciar o 

aluguer ou a aquisição de um armazém, para além do espaço que atualmente já detém 

na Urbanização do Caião, de forma a providenciar o estacionamento das viaturas da 

autarquia e de albergar o conjunto alargado de matérias primas, ferramentas e 

materiais que a autarquia detém. 

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

aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias, num procedimento realizado e a ser 

totalmente pago por esta autarquia ao longo do ano económico de 2019.   

Ainda adstrito a este serviço, nota para a aquisição de um conjunto de cadeiras e mesas 

plásticas e para a construção de mais quatro barraquinhas que passaram a constar do 

imobilizado da Freguesia. 

 

9.3 Posto dos Correios 

O Posto de Correios existente na nossa freguesia e de forma a que a população 

encontrasse neste local um serviço capaz de responder com eficiência às suas 

solicitações, continuou a ser objeto de atenção por parte da Junta de Freguesia, tendo 

esta autarquia aumentado a prestação de serviços com os CTT, nomeadamente com a 

adesão ao serviço Western Union. 

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 
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• Registos 

o Em mão 

o Pré-pago 

o Nacional 

o Internacional 

• Carregamentos de Telemóveis  

• Emissão de Vales 

• Cobrança 

o Postal de Recibos 

o DGV 

o Segurança Social e Impostos 

• Encomendas 

• Avisos de Receção 

• Pagamento de Portagens  

• Transferências internacionais de numerário 

 

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, contudo este assunto foi amplamente abordado no 

âmbito das diversas reuniões tidas com a autarquia municipal, concretamente no 

âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal.  
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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, fazendo 

chegar a mais de três mil habitações, notícias das 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/), tendo ainda efetivado todos os 

procedimentos necessários para que o portal da Freguesia esteja em conformidade com 

o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
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ORGÃOS AUTÁRQUICOS DA FREGUESIA 

 Órgão Executivo 

 

 

Reuniões ordinárias 27 

Reuniões públicas 12 

Reuniões extraordinárias 3 

 

Órgão Deliberativo 

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

tomadas as seguintes deliberações: 

Sessão Ordinária de 26 de abril de 2018 

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 2017: 
Aprovado por maioria, com sete votos a favor e seis votos contra 
Ponto 3. Apreciação do Inventário e Cadastro do Património da Freguesia no ano 2017: 
Apreciado 
Ponto 4. Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental do ano 2018: 
Aprovado por maioria, com sete votos a favor e seis votos contra 
Ponto 5. Apreciação de Informação sobre o Processo de Regularização de Trabalhadores 
Precários (PREVPAP) no Mapa de Pessoal da Freguesia: 
Apreciado 
Ponto 6. Outros assuntos de interesse para a freguesia: 
Apreciado 
Ponto 7. Apreciação e votação da Proposta de Recomendação à Junta de Freguesia pelo 
Bloco de Esquerda (Regularização Extraordinária de Precários na Junta de Freguesia de 
Santa Joana): 
Reprovado por maioria, com sete votos contra, um voto a favor e cinco abstenções 
Ponto 8. Apreciação de Pergunta à Junta de Freguesia pelo Bloco Esquerda (Taxa de 
Registo e Licenciamento dos Animais de Companhia): 
Apreciado 

 

Sessão Ordinária de 27 de junho de 2018 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia: 
Apreciado 
Ponto 2. Apreciação da atualização do Mapa de Pessoal 2018 no âmbito do Processo de 
Regularização de Vínculos Precários (PREVPAP): 
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Apreciado 
Ponto 3. Apreciação e votação da Proposta de Recomendação à Junta de Freguesia pelo 
Bloco de Esquerda (Por políticas públicas para o bem-estar animal na Freguesia de 
Santa Joana): 
Reprovado por maioria, com seis votos contra, cinco voto a favor e uma abstenção 
 

Sessão Ordinária de 12 de setembro de 2018 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia: 
Apreciado 
Ponto 2. Apreciação e votação da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos no 
ano 2018: 
Aprovado por unanimidade 
 

Sessão Ordinária de 17 de outubro de 2018 

Ponto 1. Apreciação e votação da Adenda ao Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia 
de Santa Joana no ano 2018: 
Aprovado por unanimidade 

Sessão Ordinária de 20 de dezembro de 2018 

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 
para o ano 2019; 
Aprovado por unanimidade 
Ponto 3. Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019; 
Aprovado por maioria, com sete votos a favor e seis votos contra 
Ponto 4. Apreciação e votação da Proposta de Recomendação à Junta de Freguesia pelo 
Bloco de Esquerda (Por um serviço de Higiene e Limpeza Urbana de qualidade em Santa 
Joana) 
Rejeitado por maioria, com sete votos contra, um voto a favor e cinco abstenções 
Ponto 5. Apreciação e votação de Voto de Saudação (Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres – 25 de Novembro)  
Aprovado por maioria, com sete votos a favor, um voto contra e cinco abstenções 
 
 

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

Aveiro: 

▪ Reuniões ordinárias de fevereiro, abril, junho e novembro/dezembro; 

▪ Reuniões extraordinárias de maio, julho, outubro e dezembro; 

 

Eventos 

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

eventos: 

▪ Apresentação do SIMPLEX+; 

▪ Conferência sobre o PEDUCA; 

▪ Abertura da Feira de Março; 

▪ Cerimónia de assinatura dos Protocolos de Cooperação entre a Câmara 

Municipal de Aveiro e os Bombeiros Novos e Velhos de Aveiro; 

▪ Cerimónia de comemoração do 25 de Abril; 

▪ Sessão Solene Comemorativo do Feriado Municipal; 

▪ Inauguração do Terminal Rodoviário da Cidade; 

▪ Inauguração da exposição comemorativa da semana do Agrupamento de Escolas 

José Estevão; 

▪ Inauguração da Ponte de São João; 

▪ Apresentação da Empreitada de transposição de sedimentos para otimização do 

equilíbrio hidrodinâmico na Ria de Aveiro;  

▪ Inauguração da XXV edição da Automobilia;  

▪ Jantar solidário da Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

▪ XV Encontro com a Dança de Aveiro; 

▪ Apresentação pública das ideias candidatas ao concurso para a requalificação do 

Rossio e da empresa projetista; 

▪ Sessão Solene comemorativa dos 29 anos de elevação de Cacia a Vila; 

▪ Inauguração do acesso ao molhe norte da Barra de Aveiro; 
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▪ Encontro de Freguesias do Distrito de Aveiro, promovido pela ANAFRE Distrital 

de Aveiro; 

▪ Visita ao 1º Acampamento Municipal de Escuteiros; 

▪ Sessão de Abertura do TECHDAYS 2018; 

▪ Comemoração do 5º Aniversário da União de Freguesias de Glória e Vera Cruz; 

▪ Inauguração da Casa Municipal da Cidadania; 

▪ Comemoração dos 110 anos da Corporação de Bombeiros Novos de Aveiro; 

▪ Cerimónia de abertura da programação “Boas Festas em Aveiro”. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

PRESTAÇÃO  
DE  

CONTAS 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2018 

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas 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 74,67% na receita e de 

76,49% na despesa. 

 

RECEITAS 

As receitas totais cobradas ascenderam aos 342.560,97 €, cuja composição é na sua 

maioria (77,33%) proveniente de receitas correntes. 

Tabela 4 Análise da execução entre as Receitas previstas e as realizadas no ano económico de 2018 

 

Analisando os valores do quadro apresentado, constata-se que a taxa de execução dos 

‘Impostos Diretos’, da ‘Venda de Bens e Serviços Correntes’ de ‘Outras Receitas 

Correntes’ situa-se acima dos 100% ultrapassando assim o valor previsto. 

Referir que as ‘Vendas de Bens e Serviços Correntes’ neste ano, tiveram um acréscimo 

de 46%, derivado da receita proveniente de um novo serviço efetivado pela autarquia e 

pelo aumento da participação da população nas atividades dinamizadas pela autarquia. 

Já numa análise ao controlo orçamental da receita (apresentado nas páginas 49 a 51), 

nota para o facto de 58,86% da receita provir de transferências correntes ou de capital, 

na ordem dos 270.047,78 €, sendo importante referir que 190.212,34 € provém da 

 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 
PREVISTO 

MONTANTE 
REALIZADO 

EXECUÇÃO 
% 

01 IMPOSTOS DIRETOS 15.000,00 € 15.579,67 € 103,86 % 

04 TAXAS, MULTAS, E OUTRAS PENALIDADES 4.500,00 € 3.333,45 €  74,08 % 

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 491,89 € 0,00 € 0,00 % 

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 207.775,00 € 192.395,97 € 92,60 % 

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 49.000,00 € 52.068,87 € 106,26 % 

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 600,00 € 1.531,20 € 255,20 % 

RECEITAS CORRRENTES 277.366,89 € 264.909,16 € 95,51 % 

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 154.583,21 € 77.651,81 € 50,23 % 

RECEITAS CAPITAL 154.583,21 € 77.651,81 € 50,23 % 

16 SALDO GERÊNCIA 26.818,48 €   

RECEITAS TOTAL 458.768,58 € 342.560,97€ 74,67 % 
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administração local (nomeadamente da Câmara Municipal de Aveiro) e 79.835,44 € da 

administração central (principalmente do Fundo Financiamento de Freguesias). 

Por fim, referir que a execução orçamental da receita deste ano (74,67%) fica afetada 

pela previsão do recebimento das verbas afetas ao Contrato Programa – Pavimentação 

2013, que foi arrecada a 31 de dezembro de 2017 (ver Relatório de Contas 2017). Se esta 

rúbrica não tivesse sido incluída no orçamento inicial a execução seria de 95,68%. 

RECEITAS 2017 2018  

VALOR % VALOR % 2017/2018 

01 IMPOSTOS DIRETOS 14.452,82 € 3,84 15.579,67 € 4,55 1.126,85 € 8% 

02 TAXAS E MULTAS 3.286,40 € 0,87 3.333,45 € 0,97 47,05 € 1% 

05 RENDIMENTOS DE 

PROPRIEDADE 

0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0% 

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 193.282,32 € 51,31 192.395,97 € 56,16 -886,35 € -0,5% 

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS  35.591,25 € 9,45 52.068,87 € 15,20 16.477,62 € 46% 

08 OUTRAS RECEITAS 1.373,73 € 0,36 1.531,20 € 0,45 157,47 € 11% 

TOTAL RECEITAS CORRENTES 247.986,52 € 65,83 264.909,16 € 77,33 16.922,64 € 7% 

10 TRANSFERÊNCIAS CAPITAL  128.733,31€ 34,17 77.651,81 € 22,67 -51.081,50 € -40% 

TOTAL RECEITAS CAPITAL 128.733,31€ 34,17 77.651,81 € 22,67 -51.081,50 € -40% 

TOTAL DAS RECEITAS 376.719,83 €  342.560,97 €  -34.158,86 € -9% 

Tabela 5 Análise da estrutura e evolução das Receitas entre o ano económico 2018 e o anterior. 
 

DESPESAS 

As despesas totais pagas totalizam os 350.897,99 €, sendo que a sua maioria (72,88%) 

serviram para pagar despesas correntes. 

 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DOTAÇÃO 
CORRIGIDA 

DESPESAS 
PAGAS 

% 

01 DESPESAS COM O PESSOAL 124.718,48 € 118.971,15 € 95,39 % 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 129.000,00 € 115.638,02 € 89,64 % 

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 50,00 € 0,00 € 0,00 % 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.650,00 € 20.328,07 € 93,89 % 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200,00 € 784,61 € 65,38 % 

DESPESAS CORRENTES 276.618,48 € 255.721,85 € 92,45 % 

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 182.150,10 € 95.176,14 € 52,25 % 

DESPESAS CAPITAL 162.759,46 € 95.176,14 € 52,25 % 

DESPESAS TOTAL 458.768,58 € 350.897,99 € 76,49 % 
Tabela 6 Análise da execução entre as Despesas previstas e as realizadas no ano económico de 2018 
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Comparativamente ao ano anterior, as despesas totais registaram um decréscimo de 

7%, resultando essencialmente da abrupta diminuição de despesas em ‘Transferências 

Correntes’, visto que em 2018, terminaram os pagamentos relativos ao protocolo 

celebrado para a afetação de pessoal em jardins-de-infância da freguesia.  

Em termos opostos, as despesas para a ‘Aquisição de Bens e Serviços’ aumentaram, por 

inerência de uma programação cultural e social mais vasta, assim como, aumentaram as 

despesas com o pessoal resultado do processo de regularização efetivado com os 

colaboradores desta autarquia.  

Nota ainda de destaque para o facto de 27% da despesa corresponder à aquisição de 

bens de capital, demonstrativo do empenho da Junta de Freguesia em investir em 

equipamentos ou infraestruturas destinadas a toda a população. 

Por fim, referir que a execução orçamental da despesa deste ano (76,49%) fica afetada 

pela previsão do pagamento das verbas afetas ao Contrato Programa – Pavimentação 

2013, que foram saldadas a 31 de dezembro de 2017 (ver Relatório de Contas 2017). Se 

esta rúbrica não tivesse sido incluída no orçamento inicial a execução seria de 92,64%. 

DESPESAS 2017 2018  

VALOR % VALOR % 2017/2018 

01 DESPESA COM PESSOAL 91.467,60 € 24,25 118.971,15 € 33,90 27.503,55 € 30% 

02 AQUISIÇÃO BENS E 

SERVIÇOS 

84.030,36 € 22,28 115.638,02 € 32,95 31.607,66 € 38% 

03 JUROS E OUTROS 

ENCARGOS 

0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0% 

04 TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES 

55.993,02 € 14,84 20.328,07 € 5,79 -35.664,95 € -64% 

06 OUTRAS DESPESAS  827,18 € 0,22 784,61 € 0,22 -42,57 € -5% 

TOTAL DESPESAS CORRENTES 232.318,16 € 61,59 255.721,85 € 72,88 23.403,69 € 10% 

07 AQUISIÇÃO BENS DE 

CAPITAL  

144.912,25€ 38,41 95.176,14 € 27,12 -49.736,11 € -34% 

TOTAL DESPESAS CAPITAL 144.912,25€ 34,17 95.176,14 € 27,12 -49.736,11 € -34% 

TOTAL DAS DESPESAS 377.230,41 €  350.897,99 €  -26.332,42 € -7% 

Tabela 7 Análise da estrutura e evolução das Despesas entre o ano económico 2018 e o anterior. 
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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 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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FLUXOS DE CAIXA 
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA RECEITA MR1 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA RECEITA MR2 

 
 

  



  

                                                              PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 
  

- 61 - 
 

 

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA DESPESA MD1 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA DESPESA MD2 
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MODIFICAÇÕES ORÇAMENTO DA DESPESA MD3 
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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 2018 a 31 de dezembro de 2018 

 

Nome Cargo 

Autárquico 

Período de 

Responsabilidade 

Morada 

Victor Manuel Marques de Oliveira Presidente 01-01-2018 

a 31-12-2018 

Rua 1º de Maio 

Tiago Filipe Santos Secretário 01-01-2018 

a 31-12-2018 

Rua Mário Duarte 

Duarte Urbano Tavares Trindade Tesoureiro 01-01-2018 

a 31-12-2018 

Avenida D. Afonso V 

Óscar Emanuel Ratola Branco Vogal 01-01-2018 

a 31-12-2018 

Rua D. João II 

Cláudia Sofia Ferreira da Silva Vogal  01-01-2018 

a 31-12-2018 

Avenida Nossa 

Senhora da Saúde 

 

 


