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PLANO DE ACTIVIDADES 

2009 
 

 

Serve o actual documento para dar cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro e com a alteração da 

Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro. 

 
Ao abrigo do artigo 3, n.º 2, alíneas a) e b) da Lei supra citada, a Junta de Freguesia de Riba de 

Âncora submete à apreciação da Assembleia de Freguesia de Riba de Âncora, as Opções do Plano 

de Actividades e Orçamento para 2009. 

 
O Plano de Actividades para o ano de 2009 assenta em quatro áreas que consideramos de grande 

importância e ampla abrangência: 

 

ACESSIBILIDADES/REDE VIÁRIA 
 

A rede viária constitui um dos grandes, talvez o maior, problema para qualquer gestão autárquica. 

É, sem dúvida, desejo de toda a população, poder transitar comodamente pelas estradas e caminhos, 

possuir bons acessos às suas moradias, prédios e piso em bom estado. 

É intenção desta Junta de Freguesia, diligenciar junto dos proprietários de prédios confinantes com 

arruamentos carentes de novas dimensões face às necessidades actuais, no sentido de cederem as 

áreas necessárias à concretização desses mesmos melhoramentos. 

Diligenciaremos junto das entidades responsáveis para uma melhoria da iluminação pública, 

reforçando-a, na rede viária de maior movimento e de fraca visibilidade. 

Continuaremos a fazer as necessárias e pontuais intervenções de alargamento, pavimentação e 

melhoramento nas obras anteriormente iniciadas. 
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FORMAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 
Estaremos receptivos a todas as iniciativas de entidades credíveis na área da formação que 

pretendam utilizar os espaços da Freguesia, proporcionando a todos os cidadãos novas 

oportunidades de enriquecimento pessoalmente, académico e profissional. 

Colaboraremos e apoiaremos entidades/actividades ligadas ao baldio, à agricultura, à floresta, à 

infância e aos 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.  

Estaremos atentos às necessidades de funcionamento da EB1/JI de Riba de Âncora, transportes 

escolares, prolongamentos de horário e outros apoios diversos. 

Continuaremos com a manutenção do Polidesportivo, cooperando e apoiando as iniciativas das 

Associações e Colectividades da Freguesia. 

Não esqueceremos o projecto de criação de um Núcleo Museológico ligado às alfaias antigas. 

 

HIGIENE, SALUBRIDADE E AMBIENTE 
 
Providenciaremos no sentido de manter sempre um bom nível de asseio de todos os arruamentos, 

que passará pela limpeza periódica e alternada das suas bermas, evitando ao máximo o recurso à 

utilização de herbicidas. 

Teremos todo o cuidado em manter limpos e embelezados os espaços públicos. 

Procuraremos fazer, periodicamente, a vigilância das águas das fontes e fontanário através de 

análises periódicas. 

Aumentar o reforço do alargamento da recolha do lixo e colocação de ecopontos é, também, uma 

das nossas preocupações. 

Por fim, neste capítulo, insistiremos junto das entidades responsáveis para que o saneamento básico 

na nossa Freguesia seja uma realidade a curto prazo. 
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PATRIMÓNIO/EQUIPAMENTOS 
 

Continuaremos a dispensar a maior atenção à conservação e manutenção dos edifícios propriedade 

da Junta de Freguesia. 

Daremos continuação ao projecto de conservação e manutenção da rede de fontanários públicos. 

Continuaremos a evidenciar esforços no sentido de realizar obras de conservação e melhoramento 

do Cemitério Paroquial. 

 

 

 

Freguesia de Riba de Âncora, 10 de Dezembro de 2008 

 

 

 

A Junta de Freguesia, 

 

 

 


