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FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA 

 

A Junta de Freguesia de Riba de Âncora, nos termos da alínea a) do número 2, artigo 34.º, da Lei 

169/99 de 18 de Setembro, apresenta as Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2008. 

 

As Opções do Plano de Actividades e Orçamento para 2008 revelam a aposta deste Executivo em 

trabalhar em prol da nossa freguesia. É objectivo central da nossa actuação como autarquia 

aprofundar a sustentabilidade social dos nossos munícipes, através da participação na definição e 

implementação de acções nas mais diversas áreas. 

 
Apesar dos enormes constrangimentos orçamentais e da redução das receitas, procuraremos actuar 

no sentido de criar mecanismos que permitam, rapidamente, agir em situações extremas, 

cooperando com todas as instituições, de forma a encontrar soluções para os problemas que nos 

forem apresentados.  

 

 

URBANIZAÇÃO/REDE VIÁRIA 
 

Tentaremos intervir nas seguintes vias de comunicação: 

 

 

• Caminho do Guiço; 

• Estrada de Campo Viana; 

• Estrada da Aldeia Nova a Vila Verde; 

• Caminho de Juía; 

• Estrada do Crieiro; 

• Outras vias de comunicação; 

• Escadório de Santo Amaro; 

• Intervenção em diversos largos. 
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EDUCAÇÃO 

 

• Continuação do funcionamento da Escola Básica e Jardim de Infância; 

• Transportes escolares; 

• Prolongamento de horário no Jardim de Infância; 

• Apoios diversos. 

 

 

DESPORTO, CULTURA E LAZER 

 

• Apoiaremos as Associações/Instituições da Freguesia; 

• Apoiaremos actividades Culturais, Desportivas e Recreativas na Freguesia. 

 

 

 

PATRIMÓNIO  

 

• Conservação e manutenção dos edifícios propriedade da Junta; 

• Conservação e manutenção da rede de Fontanários. 

 

 

CEMITÉRIO 

 

• Limpeza, conservação e pequenos melhoramentos; 

• Assegurar serviço de coveiro. 
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HIGIENE E SALUBRIDADE 
 

• Vigilância através de análises às águas das fontes e nascentes; 

• Intervir na rede de águas pluviais, linhas de água e valetas; 

• Limpeza, embelezamento e manutenção dos espaços públicos; 

• Reforço do alargamento da recolha do lixo e outros resíduos; 

• Rede de saneamento básico; 

 

SEGURANÇA 
 

• Aumento/reforço de rede de iluminação pública; 

• Colocação de novos pontos de luz; 

• Colocação de sinalética; 

• Reforço de rede de água pública. 

 

DIVERSOS 
 

• Colaboraremos e apoiaremos entidades/actividades ligadas ao baldio, 

agricultura, floresta, infância, idosos; 

• Apoiaremos, sempre que possível, obras de índole social/humanitário; 

• Colaboraremos com iniciativas que visem promover uma melhor qualidade 

de vida, defesa de interesses e mais valias da nossa Freguesia, tendo sempre 

como base a promoção, realização, valorização, dignidade e respeito pelas 

pessoas e pela vida. 

 

A Junta de Freguesia, 

 

 


