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1. Introdução: 
 

 

Em cumprimento da alínea a), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, a União 

das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa apresenta o Plano de Atividades, para o ano 2019. 

O plano de atividades que se apresenta é condicionado pelos fundos legais atribuídos a esta Freguesia, 

cujas principais receitas têm origem no Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) e Protocolos 

com o Município de Leiria.  

Assumimos neste Plano de Atividades a responsabilidade de executar um conjunto de investimentos 

e obras, expressos no Plano Plurianual de Investimentos, dentro dos prazos previstos, proceder aos 

respetivos pagamentos de acordo com os compromissos assumidos e posteriormente dar início a 

novos projetos, tendo como linha orientadora os recursos que são colocados à nossa disposição, sem 

que tenhamos em perspetiva de recorrer a financiamentos bancários ou outras formas de empréstimo.   

 

2. Ambiente: 
 

 Ao longo do ano 2018 foram feitas algumas intervenções voluntárias na Charneca do Nicho, 

nomeadamente de limpeza e rearborização, destruição de cepos, aproveitamento da regeneração 

natural, controlo das espécies invasoras, tais como as acácias.  

Um dos objetivos definidos para este mandato era a criação de condições para aceder ao Vale das 

Sobreiras, bem como, a criação de um espaço de lazer aprazível. Neste momento estão reunidas 

as condições de acesso ao Vale das Sobreiras, faltando algumas melhorias e a criação de um 

espaço de lazer.  

A promoção de iniciativas que visem a educação ambiental, nomeadamente através de atividades 

culturais e desportivas, continuam a ser objetivo para o ano 2019, bem como: 

 Continuação de ações de limpeza e rearborização, nomeadamente, destruição de cepos, 

aproveitamento da regeneração natural, controlo das espécies invasoras, tais como as acácias. 

 Manutenção do parque de merendas. 

 Requalificar e manter os espaços verdes no âmbito do Protocolo de delegação de 

competências com a Câmara Municipal de Leiria. 

 Promover e propor medidas de melhoria dos Espaços Verdes da Freguesia.  

 Instalação e limpeza de contentores de lixo. 

 Insistência para renegociação com vista à aquisição da Casa do Guarda na Charneca do Nicho. 
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3. Infraestruturas e Equipamentos: 
 

 Relativamente ao saneamento básico que consideramos uma prioridade na Freguesia, e 

tendo em conta que grande parte dos lugares estão neste momento a ser contemplados, 

tencionamos continuar na insistência junto da edilidade para que o mesmo possa chegar aos 

lugares que ainda não foram comtemplados, nomeadamente zona Norte da Freguesia. 

 Limpeza e manutenção de equipamentos públicos, nomeadamente fontanários e lavadouros. 

 Análises periódicas às águas dos fontenários. 

 Apresentação à edilidade de novas instalações de luminárias e ramais elétricos, afim de 

reforçar a iluminação pública na Freguesia. 

 Estando neste momento criado o parque infantil no “Parque de Desporto Informal D. Julinha e 

Fernando”, no lugar de Ortigosa, tencionamos criar um novo parque infantil na Freguesia.  

 Colocação de placas toponímicas, de lugares em falta na Freguesia, bem como de indicação de 

início da Freguesia.  

 Sensibilizar a edilidade na colocação de sinalização vertical e horizontal em falta. 

 

4. Arruamentos: 
 

 Continuação da submissão a candidaturas a Fundos Comunitários para caminhos florestais. 

 Requalificação de Arruamentos de acordo com prioridades, disponibilidade financeira e 

candidaturas em curso.  

 Limpeza de bermas e valetas. 

 Limpeza das ruas dos vários lugares da freguesia.  

 Construção de passeios.  

 

5. Cemitérios: 
 

 Manutenção e limpeza dos cemitérios. 

 No ano 2018 procedemos ao alargamento e pintura do cemitério de Conqueiros, bem 

como à pintura do Cemitério de Riba D’Aves e colocação de passeios exteriores. Para o 

ano 2019 tencionamos: 

o Proceder ao alargamento e pintura dos Cemitérios de Vale da Pedra e Várzeas.  

o Melhoramentos do cemitério de Riba D’Aves e de Moita da Roda.            

 Colocação de placas identificativas nas sepulturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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6. Cultura / Recreio; 
 

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

justifiquem, e de acordo com as disponibilidades financeiras. 

 Organização da Ortifae. 

 Organização da Festa das Coletividades e Tasquinhas. 

 Organização do Passeio Sénior. 

 Organização do torneio de Futsal interassociações da freguesia. 

 Gestão do Pavilhão Desportivo Municipal de Souto da Carpalhosa, de acordo com o Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências.  

 Promover a realização de passeios pedestres e de BTT. 

 Dinamizar a realização de eventos culturais para crianças e jovens da Freguesia.  

 

7. Educação: 
 

 Manutenção e conservação das instalações escolares da Freguesia, de acordo com o Acordo de 

Execução. 

 Fornecimento de material de limpeza, de expediente geral e de aquecimento, de forma a 

manter-se o bom funcionamento das escolas prés e primárias da freguesia.  

 Melhorar a componente de Apoio à Família, com serviço de refeições e AAAF de Tempos 

Livres. 

 Continuação com o apoio às escolas na realização da Festa de Natal e Dia Mundial da 

Criança. 

 Continuação com as démarches para a criação do Espaço Sénior na Freguesia. 

 Promover a semana da prevenção rodoviária. 

 

8. Formação e Desenvolvimento – Serviços Administrativos: 
 

 Participação em ações de formação relacionadas com a administração autárquica. 

 Disponibilização dos edifícios da Junta de Freguesia para ações de formação. 

 Ativação do Espaço do Cidadão. 

 

9. Comunicação: 
 

 Atualização do web site da Junta de Freguesia, com colocação de mais informação. 

 Continuação com o jornal Notícias da Freguesia. 
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10. Serviço Social: 
 

 Continuação com o apoio à comunidade, nomeadamente no atendimento aos indivíduos, 

detetando e auxiliando nas suas necessidade e das suas famílias e encaminhando-os para as 

diversas entidades públicas e privadas, bem como, incentivando-os a resolverem os seus 

problemas, tanto quanto possível através dos próprios meios, promovendo uma atitude de 

autonomia e procurando fomentar nos indivíduos um comportamento responsável.  

 Continuar a colaborar na definição de políticas sociais, fornecendo elementos informativos. 

 Participação em reuniões da Rede Social. 

 Reunir informações suscetíveis de dar resposta às necessidades dos indivíduos, e aconselhar 

sobre os seus direitos e obrigações. 

 Promover o apoio psicológico às famílias mais carenciadas. 

 Identificação de idosos em isolamento e casos de pobreza. 

 Reforço dos contatos com a GNR na identificação da população idosa mais vulnerável. 

 Campanhas de sensibilização e prevenção da saúde. 

 Campanhas de sensibilização e prevenção de Segurança Rodoviária. 

 Conclusão do processo para reativação da Comissão Social de Freguesia. 

 Procurar alternativa para o incentivo à natalidade. 

 

 

 

 

                                                                      Souto da Carpalhosa, 12 de dezembro de 2018 

 

         

        


