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JUNTA DE FREGUESIA DA LOMBA

Introdução
O presente Plano de Atividades pretende versar não só o que foi apresentado à
população da Lomba no programa eleitoral, nas eleições autárquicas de 2017.
Salienta-se ainda que a oposição foi consultada e que as sugestões apresentadas foram
na sua generalidade incluídas neste documento.
É convicção deste Executivo cumprir o programa eleitoral sufragado, trabalhando com
determinação em prol dos habitantes e da causa pública, dando resposta aos problemas
da comunidade.
Com a entrada em vigor da lei nº75/2013, de 12 de setembro, que tem como vetor
primordial a descentralização administrativa, vocacionada essencialmente para a
promoção de uma aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão
territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualificação dos
serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis.
De acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do Art.º 9º da subsecção 1 da secção 2 da
lei 75 / 2013, de 12 de setembro, vem a Freguesia da Lomba, submeter à apreciação e
aprovação da Assembleia de Freguesia, o plano de atividades e o orçamento para o ano
2018.
Os documentos que se apresentam e submetem à apreciação da Assembleia de
Freguesia, procuram descrever com objetividade e rigor, as receitas e despesas que o
Executivo prevê realizar durante o ano de 2018. As ações, projetos, obras e outras
execuções nas mais diversas pretendem corresponder aos anseios, expectativas e
legítimos interesses da população.
O Fundo de Financiamento das Freguesias, prevê um montante de cerca de 75 000.00 €
a transferir para a Freguesia da Lomba. Este a Executivo continuará a adotar uma gestão
criteriosa, controlada e de muito rigor na aplicação dos recursos públicos. Salienta-se
que o montante transferido não é suficiente para cobrir os custos fixos, devido ao
desajustado quadro de pessoal associado a esta autarquia.
Temos clara consciência que esta Câmara Municipal de Gondomar verificou nos
últimos anos uma redução nas suas receitas devido à redução do IMI e ao elevado
endividamento.
Continuaremos a compreender os constrangimentos financeiros de todos mas não
deixaremos de lutar para alcançar o nosso objetivo. Da atual conjuntura e da aplicação
das leis 73 e 75/2013 surgiu um acordo e contrato entre a Freguesia da Lomba e a
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Câmara Municipal de Gondomar que deu origem à transferência de meios financeiros,
humanos e equipamentos.
As leis 73 e 75/2013 deram origem à atribuição de mais competências às Juntas de
Freguesia face às existentes até ao momento. A aplicação destas leis delegou nas
Freguesias competências específicas para as quais as mesmas necessitam de se
continuar a reorganizar e a equipar. Entre a Câmara Municipal de Gondomar e a Junta
de Freguesia da Lomba decorre atualmente um acordo de Execução e o contrato Inter
Administrativo, no montante de 80000 €, 1 viatura e 4 funcionários.
Esta receita será gerida tendo em conta as despesas. Face à falta de recursos a que
dispomos devido à nossa elevada despesa, procuraremos junto dos nossos parceiros
(Câmara Municipal de Gondomar, ACES, EDP, EP, PT, Rede Ambiente e Águas de
Gondomar) conseguir responder a grandes desafios.
Também não esqueceremos as associações que representam as comunidades e seria um
erro grave, em tempos de forte contenção orçamental, não envolver estas Associações
neste Plano de Atividades. Para isso propomo-nos a continuar desenvolver mecanismos
para o desenvolvimento de projetos em conjunto connosco.
A Junta de Freguesia da Lomba tem como missão contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos seus residentes, assim como promover o desenvolvimento
económico e profissional daqueles que exercem a sua atividade na freguesia.
Assim sendo, vem o executivo da Junta de Freguesia da Lomba, apresentar à presente
assembleia de freguesia de 30 de dezembro de 2017, as seguintes opções para o plano.

Serviços Administrativos
A Junta continuará a apostar na evolução de uma Autarquia organizada, moderna e
tecnologicamente apetrechada, com capacidade para responder com rapidez e de forma
eficiente a todos os que dela necessitam ou dependem.
Assim, propomo-nos levar a efeito em 2018 as seguintes ações:
- Reduzir os números de efetivos associados à área administrativa
- Continuar a melhorar os serviços prestados aos cidadãos, apostando num processo
permanente de qualificação, incentivando e apoiando todos os funcionários a frequentar
ações de formação, de forma a permitir, aprofundar conhecimentos e alterar alguns
comportamentos;
- Manter os serviços de recursos humanos ao nível das condições de trabalho,
segurança, higiene, saúde, equipamentos e vestuário;
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- Implementar a avaliação de desempenho aos funcionários (SIADAP);
- Criar um cadastro de todos os maninhos e imóveis;
- Melhorar o arquivo informático dos cemitérios;
- Continuar a desenvolver um sítio da internet, permitindo assim aos fregueses um
contacto direto e de fácil acesso,
- Continuar a renovar o equipamento informático;
- Remodelar o edifício dos serviços administrativos.
- Criação de gabinetes, salas de formação e de reuniões.
- Criação de Posto de Turismo da Freguesia da Lomba na Casa Branca de Gramido

Educação
A Educação engloba os processos de ensinar e aprender. Constitui uma das áreas mais
sensíveis, que deve ser da responsabilidade de toda a comunidade, pois, a importante
tarefa de educar as crianças e os jovens tem uma dupla perspetiva, preparar o futuro dos
mesmos e salvaguardar, através dessa preparação, o equilíbrio da sociedade em que se
inserem.
Assim sendo propomo-nos a:
- Continuaremos a colaborar na manutenção dos estabelecimentos de Educação Préescolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente na aquisição e colocação de
lâmpadas, fechaduras, vidros, interruptores, telhas, torneiras, arranjo de portas, janelas,
chão, paredes, tetos e estores, a fixação de cabides e espelhos, incluindo reparações e
substituições de autoclismos e equipamentos similares;
- Continuar a limpar e conservar os recintos Escolares e Jardins de Infância;
- Continuar a apoiar as visitas de estudo de iniciativa das Escolas;
- Continuar a apoiar as famílias carenciadas nos de materiais escolares
- Disponibilização de Terapia da fala, ocupacional e psicologia para os alunos que
necessitam.
- Organizar as atividades OTC Ferias de Verão.
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Cultura, desporto e tempos livres
Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e
comportamentais de um povo ou civilização.
Não esquecemos que a nossa Freguesia possui várias coletividades e o Movimento
Associativo e Popular constitui expressão maior da participação cívica, democrática e
solidária dos cidadãos, o que tem uma especial importância.
No âmbito cultural, propõe-se, em conjunto com os movimentos associativos e
populares a:
- Realizar as comemorações do 25 de Abril;
- Caminhada Lomba com Vida – Traill da Lomba
- Realizar o Festival do “PEIXE DO RIO
- Realizar a Festa de Natal
- Apoiar as festas e romarias
Propõe-se também esta Junta de Freguesia a:
- Continuar com 1 passeio mensal no âmbito do projeto “CONHECER PORTUGAL”
- Promover espetáculos nas zonas ribeirinhas
- Apoiar exposições de pintura, escultura e artesanato;
No âmbito do desporto, propõe esta Junta de Freguesia:
- Planeamento da construção de um salão multiusos
- Remodelar as instalações desportivas da Freguesia da Lomba;
- Estabelecer contactos e traçar circuitos desportivos e de lazer.
No âmbito dos tempos Livres, propõe-se esta Junta de Freguesia a:
- Ter em consideração que o apoio às atividades das Associações irá ter sempre por base
o seu dinamismo e capacidade de realização em espetáculos, torneios, festivais e galas a
realizar na Freguesia, pugnando em articulação com o Município pela criação e
readaptação de salas e espaços qualificados para esse fim;
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- Criação de Circuitos pedonais
- Realizar as colonias balneares

Ação social
Os problemas sociais têm vindo a agravar-se em resultado da contínua degradação das
condições de vida das populações e da crise económica que o país e o mundo
atravessam.
A Junta de Freguesia, no âmbito das suas atribuições e competências, tudo fará para
minimizar as consequências do atual ambiente sócioeconómico, privilegiando os apoios
e o trabalho com entidades que interveem na sociedade.
Os casos que afetam as famílias e a comunidade onde estão inseridas, as situações de
pobreza e exclusão estarão sempre refletidas no espírito de ação desta autarquia. Assim,
propomo-nos a:
- Apoiar as famílias mais carencidas da freguesia, em articulação com a Câmara
Municipal, paróquia e Instituições de Solidariedade Social;
- Apoiar e acompanhar os desempregados da freguesia- GIP- Gabinete de Inserção
Profissional;
- Encaminhar as famílias e apoiar os Gabinetes de Apoio Social e do RSI
- Efetuar candidaturas ao IEFP para contratação de desempregados da freguesia,
principalmente os jovens e desempregados com idade superior a 50 anos.
- Promover ações de formação:
Informática
Artes Plásticas
Expressão dramática
Inglês
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Saúde
Saúde “é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a
ausência de doenças” (Organização Mundial de Saúde). Por se achar necessário e
prioritário que esta área tenha uma atenção por parte de todos os intervenientes de
saúde, este executivo propõe:
- Promover a vinda de unidades móveis de rastreio;
- Realizar colóquios e debates sobre os serviços de saúde e medidas preventivas.

Habitação
Todas as pessoas têm direito a um nível de vida condigno. O acesso a uma habitação
condigna é essencial para se alcançar esse nível de vida e consequente realização da
vida humana para lá da simples sobrevivência. A habitação preenche as necessidades
físicas ao proporcionar segurança e abrigo face às condições climatéricas; as
necessidades psicológicas ao permitir um sentido de espaço pessoal e privado; as
necessidades sociais, na medida em que proporciona uma área e um espaço comum
param a família humana, a unidade base da sociedade. O direito à habitação é
reconhecido como um direito humano na Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Assim, propomo-nos a:
- Intervir junto da Câmara Municipal de Gondomar para aquisição de terrenos para
lotear.
- Solicitar à Câmara Municipal de Gondomar uma intervenção no âmbito da
conservação do edifício (PER);
- Continuar a desenvolver mecanismos para a legalização de habitações.

Ambiente, Comunicação, Higiene, limpeza e obras
O desenvolvimento social e económico da Lomba está refém de um conjunto de
infraestruturas fundamentais cuja implementação depende do empenho da Camara
Municipal de Gondomar e restantes entidades que regulam o território.
Identificamos de seguida e sem qualquer ordem de prioridade as obras, infraestruturas e
intervenções que pretendemos para o ano 2018.
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- Proceder a obras de alargamento de diversas ruas, nomeadamente:
- Colocação de canalização das águas pluviais e pavimentação na Rua do Ribeira – Péde-Moura
- Canalização das águas pluviais e reparação do piso na Rua da Farrapa – Labercos
- Repavimentação da Rua da Poça – Lomba
- Calcetamento da Rua dos Loureiros - Lomba
-Requalificação da Rua da Quinta – Pé-de-Moura
- Repavimentação da Rua Central em Areja – Areja
- Continuação com o alargamento e pavimentação da Rua da Sargaça – Pé-de-Moura
- Continuar com a requalificação da Zona Ribeirinha de Areja – Areja
- Continuar com a requalificação do Cais de Pé-de-Moura – Pé-de-Moura
- Alargamento e construção de Passeios na Avenida de Feyzin; - Pé-de-Moura
- Limpeza da Zona Ribeirinha da Inha - Labercos
- Colocação de iluminação pública, na Rua do Complexo desportivo, novo acesso ao
PER e estrada N 222 - Geral
- Recuperação e manutenção de fontes, lavadouros, minas e fontanários; - Geral
- Continuar com a reestruturação do Cemitério de Pé-de-Moura; – Pé-de-Moura
- Continuar a reivindicar junto da Câmara Municipal de Gondomar a cedência de uma
cisterna para recolha das águas negras; - Geral
- Efetuar pequenas reparações nos arruamentos da freguesia; - Geral
- Manutenção de Jardins; - Geral
- Continuar a plantar árvores, arbustos e flores nas diversas pracetas e jardins da
freguesia; - Geral
- Reivindicar junto da empresa Águas de Gondomar para a colocação do saneamento ou
encontrar outras soluções e renovação da Rede de água; - Geral
- Reabilitação de fachadas e coberturas no Conjunto Habitacional da Lomba;- Labercos
- Colocação de rails em diversas ruas da freguesia – Geral
- Continuar com o desenvolvimento do projeto da requalificação do Largo de Santo
António – Lomba
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- Construção do Parque Infantil em Pé-de-Moura – Pé-de-Moura
- Continuar com a requalificação dos estabelecimentos escolares ativos e encerrados; Geral
- Apoio na requalificação da escola do ensino básico de Pé-de-Moura, uma vez que o
piso (soalho antigo, com buracos), bem como as paredes e portas se encontram em
muito mau estado de conservação; - Pé-de-Moura
- Revindicar junto da Câmara Municipal e das Águas de Gondomar a colocação de água
em Monte de Meda.
- Construção de Zona Industrial

Proteção Civil
A proteção civil é um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e
reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes
tecnológicos, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. Nesta
área a Junta de Freguesia pretende:
- Sensibilizar os proprietários para a limpeza dos terrenos que se encontrem em “estado
de abandono”;
- Apoiar os Bombeiros;
- Colocar sinalização nos caminhos;
- Colocar equipes de vigilantes, preparados com meios de 1ª intervenção no combate a
incêndios durante a época do verão
- Policiamento na Praia da Lomba na época Balnear.

Turismo
O Turismo é definido como "as atividades que as pessoas realizam durante suas
viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um período de tempo
inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros." Neste sentido, para
promover as potencialidades da nossa freguesia e promover o seu rejuvenescimento
propomo-nos a:
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- Apoiar a CMG na construção do Slide
- Apoiar na CMG construção do passadiço
- Promover passeios turísticos de barco
- Apoiar a aldeia histórica de Areja no Programa Aldeias de Portugal;
- Recuperar acessos pedonais e transformá-los em circuitos turísticos.

Conclusão:
Neste documento apresenta-se um programa ambicioso, que vai ao encontro das reais
necessidades da Freguesia da Lomba, envolvendo os ideais de todas as forças politicas
representadas na Assembleia de Freguesia.
A Execução do mesmo, depende do esforço e dedicação de todos para o bem desta
Freguesia.

Aprovado pelo Executivo em 30.12.2017

O Presidente:______________________

O 1º Secretário:______________________

O Tesoureiro:______________________

Aprovado em Assembleia de Freguesia de 30.12.2017

O Presidente:______________________

O 1º Secretário:____________________

O 2º Secretário:____________________
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