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INTRODUÇÃO 

O ano de 2022 será um ano, novamente, cheio de incógnitas quanto aos efeitos que a pandemia 

SARCov2 Covid19 poderá ainda ter sobre as nossas vivências em sociedade. 

As freguesias, e Água Longa não é exceção, terão, novamente e na medida do possível, de 

fazer um esforço acrescido no trabalho a desenvolver, de forma a minimizar os efeitos negativos 

que se fazem sentir sobre a população nas diversas áreas de atuação. 

 

A elaboração do orçamento de 2022 continua a ir de encontro às necessidades da freguesia, 

respeitando o preconizado na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.  

A Lei aponta para um conjunto de medidas que impõem limitações e restrições à autonomia 

local. O nível de receitas da Freguesia mantem-se idêntico ao dos anos anteriores. No entanto, 

e remetendo para o nível crescente das despesas correntes da Junta de Freguesia (JF), 

decorrentes do aumento de funções e compromissos assumidos, é necessário a adoção de 

critérios rigorosos no que diz respeito às opções de investimento. 

 

Assim o orçamento/PPI que apresentamos é fortemente condicionado pelos Fundos Legais 

atribuídos à freguesia, a saber: 

- O Fundo de Financiamento das Freguesias; 

- As receitas provenientes do IMI (1% do IMI urbano e a totalidade do IMI Rustico); 

- Os valores referentes às competências delegadas pela CMST, as transferências que 

estimamos receber de outras instituições, tais como o IEFP. 

 

Deste modo este Executivo tem o dever de continuar a pautar a sua atuação com base no rigor 

orçamental, adotando medidas que promovam a eficiência e eficácia da receita e despesa 

públicas, visando a consolidação orçamental. 

 

A JF continuará, junto com a CMST, a privilegiar a delegação de competências com base em 

protocolos já existentes ou que possam vir a ser considerados benéficos para a freguesia. 
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1. PLANO DE ATIVIDADES – 2022  

 

Água Longa é aldeia onde eu nasci 

E o Leça embala doce, ternamente… 

Eu lá me batizei, eu lá nasci, 

Eu lá deixei a escola e me fiz gente. 

 

Manuel da Conceição Pereira1 

 

O Plano de atividade e o Orçamento para 2022 refletem o programa eleitoral apresentado nas 

eleições autárquicas de 26/09/2021, mas também são a continuidade do trabalho realizado 

desde 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pereira, Manuel Moreira (1997) Água Longa, esboço monográfico, Areal editores.  
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Área de atuação Atividades 

Âmbito administrativo 

 

- Realizar atendimento ao público no horário de 2ª a 6ª feira, das 10h às 12h00 e das 

14h00 às 19h00 e aos sábados das 10h00 às 12h00. 

- Emitir documentos de índole diversificada. 

- Certificar documentos originais; 

- Auxiliar a população no agendamento online de atendimento em serviços públicos;  

- Colaborar com o sistema local de proteção civil e de combate a incêndios; 

- Executar as operações de recenseamento eleitoral; 

- Proceder ao registo e ao licenciamento de animais de estimação; 

- Gerir o cemitério; 

- Renovar cartas de condução e cartão de cidadão, entre outros documentos – ESPAÇO 

CIDADÃO. 

Comunicação / participação  

 

- Manter atualizado o web site e as redes sociais da JF: 

▪ Portal oficial da Junta de Freguesia –  https://jfagualonga.pt/  

▪ Facebook oficial da Junta de Freguesia –  https://www.facebook.com/JFAguaLonga  

- Promover a cobertura e registo escrito e fotográfico de todas as atividades da JF; 

- Promover a divulgação das atividades que vão ocorrer na freguesia e no concelho; 

- Acolher comentários e ideias pessoais que permitam melhorar a atuação da JF; 

- Voltar a publicar o Boletim Informativo da JF; 

https://jfagualonga.pt/
https://www.facebook.com/JFAguaLonga
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- Continuar a proporcionar, no edifício sede da JF, um espaço onde se torne acessível a 

Internet (FREE WIFI) a todos aqueles que necessitam deste serviço; 

- Promover um contacto mais próximo com a população de Água Longa: 

▪ Atendimento do Executivo – último sábado de cada mês, das 10h00 às 11h00, 

com marcação prévia. 

▪ Reuniões públicas do Executivo – último sábado de cada mês, das 9h00 às 

10h00. 

Educação 

 

- Realizar a manutenção e conservação do edifício da Escola Básica de Arcozelo-Água Longa 

com recurso a verbas provenientes do protocolo com a CMST e do orçamento da JF; 

- Realizar o transporte de crianças da Escola Básica de Arcozelo-Água Longa; 

- Parceria com o Centro Qualifica da Tomaz para a realização de formação de curta duração; 

- Manter um estreito relacionamento com toda a comunidade educativa, cedendo as 

instalações da JF para realização de atividades escolares e desenvolvendo projetos 

conjuntos;  

- Apoiar e dinamizar atividades pedagógicas, visitas de estudo, transportes, festas escolares 

e dias festivos;  

- Apoiar a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Arcozelo-

Água Longa para que possam contribuir para a dinâmica da escola e melhorar as condições 

de estudo dos alunos;  
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- Em colaboração com o Agrupamento de Escolas D. Dinis, fomentar a participação dos 

Jovens em Assembleias de Freguesia, no âmbito da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento; 

- Proporcionar aos alunos da Escola Básica de Arcozelo-Água Longa aulas de golfe através 

de um protocolo com o Vale Pisão. 

Cultura, tradição, desporto e 

tempos livres 

 

- Dar continuidade às atividades tradicionais da freguesia, em colaboração estreita com as 

diversas associações da freguesia e/ou com outras instituições/organizações de interesse 

público, no sentido de dinamizar uma agenda cultural; 

- Apoiar as associações da freguesia quando solicitado, desde que as atividades o 

justifiquem, e de acordo com as disponibilidades financeiras; 

- Fomentar espetáculos de índole musical, ou outros, de modo a criar momentos de lazer à 

comunidade; 

- Colaborar com a Comissão de Festas da freguesia, através do apoio técnico, humano, 

material e financeiro, dentro da razoabilidade dos limites orçamentais; 

- Promover com os escuteiros uma caminhada solidária. 

- Disponibilizar as instalações da JF às associações que o requeiram ou sem sede; 

- Disponibilizar o transporte, de acordo com as disponibilidades e solicitações, às 

associações, de modo a facilitar as deslocações dos seus elementos para representarem a 

freguesia, no âmbito da área a que se dedicam;  
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- Apoiar e promover a realização de eventos desportivos e de lazer que visem a formação, a 

ocupação e a prática da atividade desportiva;  

- Disponibilizar o espaço da JF para a realização de “workshops” e atividades socioculturais.  

- Realizar as seguintes atividades: 

▪ Passeio Convívio anual, com o objetivo de fortalecer as redes afetivas. 

▪ Colonia de férias dos alunos da Escola Básica de Arcozelo-Água Longa. 

▪ Bike Tour. 

▪ Festa do Emigrante. 

Rede viária  

 

- Realizar as seguintes pavimentações: 

▪ Rua S. João de Deus        

▪ Rua da Boloca       

▪ Rua da Portela Alta 

Ambiente 

 

- Colaborar em iniciativas que visem a preservação do meio ambiente;  

- Apoiar as instituições que se dedicam à recolha, alimentação e proteção de animais; 

- Reiniciar a promoção de passeios e caminhadas como forma de sensibilização 

ambiental. 

- Recolha de aguas residuais. 

Infraestruturas 

 

- Levar a efeito as seguintes obras: 

- Construção de uma garagem para as viaturas e diversos equipamentos da JF, que 

já foi objeto de aprovação por parte da CMST; 
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Construção de um ossário no cemitério. 

- Realizar a manutenção e conservação dos espaços públicos da freguesia: 

- Limpeza e manutenção do cemitério, com arranjo e embelezamento; 

- Limpeza e manutenção da rede viária da freguesia; 

- Limpeza das vias e espaços públicos da freguesia; 

- Manutenção dos jardins. 

Ação social  

 

- Apoiar ações de sensibilização/rastreios, no âmbito da saúde, com a cedência de 

instalações; 

- Promover convívios com a Juventude e com os Idosos; 

- Apoio e acompanhamento das famílias orientando-as e direcionando para as entidades 

adequadas para a resolução dos seus problemas, 

- Manter e apoiar o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional – GIP; 

- Identificar, junto das várias entidades, e apoiar as famílias carenciadas da freguesia;  

- Apoiar campanhas de sensibilização junto da comunidade relacionadas com a preservação 

do espaço público, nomeadamente, reciclagem e recolha de dejetos de animais; 

- Encetar diligências para a criação de um espaço convívio, na JF, para os reformados, 

dependente da adesão do público-alvo e da pandemia COVID19. 
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CONCLUSÃO  

As preocupações e as necessidades dos cidadãos da freguesia estão no centro do nosso 

trabalho.  

Privilegiamos sempre o bom e personalizado atendimento ao cidadão que se desloque ou 

contate por qualquer via a JF. 

O esforço, a criatividade e, sobretudo o empenho e a disponibilidade que nos caracterizam, 

fazem com que seja possível concretizar os objetivos traçados, sempre em prol do superior 

interesse da população da freguesia.  

Este Plano de atividade para 2022 representa a vontade deste executivo em cumprir os objetivos 

a que se propõe, sempre com a limitação das receitas previstas. 

Assim submetemos à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia o Orçamento e o 

Plano de atividades para o ano de 2022, na expectativa do normal funcionamento desta 

freguesia. 

 

 

 

O Presidente da Junta 

______________________________________ 

(José Pacheco) 

 

 


