Exmos. Senhoras e Senhores Deputados da
Assembleia de Freguesia de Avintes
Introdução
De acordo com a legislação em vigor, propomos para análise,
discussão e votação à Assembleia de Freguesia as Opções do Plano e
a proposta de Orçamento para o ano de 2008.
Como não podia deixar de ser, as Opções do Plano tem por base os
compromissos apresentados e sufragados pela população em 9 de
Outubro de 2005, bem como o Plano Plurianual de Investimentos,
para o quadriénio de 2005-2009,
O Executivo da Junta de Freguesia tudo fará para levar a cabo o seu
Plano
de
Actividades,
bem
como
ajudar
as
nossas
Colectividades/Instituições
a poderem
desenvolver
as
suas
actividades/investimentos.
Cumpriremos
com
os
nossos
compromissos, dentro das nossas atribuições e competências
legalmente definidas.
O Executivo não vai deixar de continuar a reivindicar e defender junto
da Câmara Municipal a construção do Pavilhão/Piscina, a conclusão da
Rua 5 de Outubro, a construção do campus escolar, para substituir a
Escola E.B. 1 do Palheirinho e reforçar a oferta para o 1º Ciclo e
Jardim de Infância, a pavimentação da Rua da Corredoura entre
outras obras.
Vivemos a contingência da incompreensível amputação
duodécimos e redução de transferências financeiras, junto de
crise que parece ter-se instalado, mas vamos continuar de
forma bem clara a dar prioridade à área da Acção Social. Nesta

dos
uma
uma
área
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incluímos todo um conjunto de iniciativas nos domínios da Educação
e Cultura, Desporto e Juventude, Associativismo e Ocupação de
Tempos Livres dos nossos idosos.
No domínio dos idosos e do apoio aos mais carenciados e
desfavorecidos é para nós ponto de honra a manutenção e ampliação
dos serviços de apoio domiciliário a idosos acamados que criamos na
nossa Freguesia.
O reconhecimento de prioridades resulta da opção consciente e
conhecedora da Freguesia, dos seus problemas e potencialidades
assim como resulta do reconhecimento das possibilidades de
intervenção directa ou de negociação com entidades públicas
passíveis de trazerem um somatório de benefícios para a Freguesia.
Não podemos fazer tudo, por isso temos prioridades.
Vamos, pois continuar a trabalhar de forma integrada, activa e
responsável, a cooperar e a dialogar com todos de modo a que
possamos gerar melhores soluções para o desenvolvimento
sustentado da nossa Freguesia.
Assim e de acordo com a alínea a) do Nº 2 do artº 17 da Lei 5A/2002 de 11 Janeiro, compete à Assembleia de Freguesia sob
proposta da Junta de Freguesia, aprovar os documentos de gestão da
Junta (Orçamento e Plano de Actividades), pelo que dando
cumprimento ao estabelecido na alínea a) do nº 2 do artº 34º da Lei
5-A/2002, são apresentados os documentos de gestão previsional,
prevendo o orçamento uma receita/despesa no montante seiscentos
e setenta mil e seiscentos euros.
A Junta de Freguesia
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Objectivo I - ACÇÃO SOCIAL
Sustentar o trabalho a levar a cabo em fiéis diagnósticos de situação
- apelando à participação das instituições locais no desenho daquilo
que são efectivamente as lacunas, necessidades, problemáticas,
valores e riquezas da Freguesia de Avintes.
Promover a coesão social e a igualdade de oportunidades através do
acesso à informação acerca das possibilidades existentes.
Projecto/Acções I
Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes: o Centro de Convívio tem
vindo a desenvolver actividades lúdicas com os seus utentes, indo ao
encontro dos seus gostos e formas de estar. Expressam que este
serviço veio proporcionar o enriquecimento do dia-a-dia dos idosos,
encontrando neste espaço momentos de convívio e partilha.
Pensamos que no ano de 2008 a Segurança Social apoiará este
equipamento, possibilitando que os serviços prestados possam
alargar-se (ginástica para idosos e serviço de refeições).
Lar de Terceira Idade: Apesar de não ter sido ainda possível iniciar a
construção de um Lar de Terceira Idade, este constitui-se como um
dos principais objectivos do Executivo da Junta de Freguesia de
Avintes. Pela pertinência do projecto, temos vindo a desenvolver
esforços na tentativa de que se consiga em Avintes criar este
equipamento, com a abertura do projecto PARES e do QREN,
tentaremos mais uma vez unir esforços nesse sentido.
Projecto/Acções II
Serviço de Apoio Domiciliário: a Junta de Freguesia de Avintes
continua a prestar Apoio Domiciliário a dependentes. As áreas de
intervenção contemplam: higiene pessoal, distribuição de refeição,
lavandaria, arrumo do espaço onde o utente se encontra. Durante o
ano de 2007, o serviço de Apoio Domiciliário vê reconhecido o seu
trabalho com o aumento do número de utentes protocolados e
apoiados pela Segurança Social. Assim, o serviço passou desde Junho
a ter apoio para 20 utentes.
A forma de actuação deste serviço muito próximo da população
estreitou laços entre instituições, em especial no que toca à
articulação com os serviços médicos locais.
O trabalho desenvolvido alcança não só o utente como envolve toda a
família deste, na tentativa de proporcionar o maior bem-estar
possível ao idoso.
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Projecto/Acções III
Rede Social
A Rede Social continua a ser o meio de circulação de informação por
excelência. Através da Rede Social, a comissão Social de Freguesia
consegue orientação acerca de programas e medidas às quais se
pode candidatar.
Ficou expressa por parte dos parceiros da Comissão Social de
Freguesia que, no próximo ano, a actividade da mesma seja mais
frequente.
Projecto/Acções IV


Iniciativas Directas da Autarquia
- Colónia Balnear para a Infância e Terceira Idade
- Passeio-convívio da Terceira Idade
- O Dia do Idoso
- Conferência e debates
- Aulas de ginástica para a 3ª idade em instalações
gimnodesportivas cedidas gratuitamente para o efeito

Projecto/Acções V
Continuidade dos protocolos de Comparticipação Financeira a
Instituições de foro social e a IPSS, priorizando o apoio àquelas que
apoiam a 3ª idade, a infância e a toxicodependência.
Projecto/Acções VI
Emprego e Formação Profissional
O protocolo com o IEFP para que a Prova de Vida exigida aos
beneficiários das prestações de Desemprego fosse efectuada nas
instalações da Junta de Freguesia de Avintes veio potenciar o
trabalho desenvolvido pela UNIVA, tornando-a mais visível.
- A UNIVA continua a sua actuação nas seguintes funções:
- Divulgação e encaminhamento para ofertas de emprego
- Divulgação e encaminhamento para formação profissional
inicial e contínua
- Aconselhamento profissional e vocacional
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- Informação acerca de todas as medidas em funcionamento no
Instituto de Emprego e Formação Profissional de Vila Nova de Gaia
- Apoio na elaboração de Curriculum Vitae
Projecto/Acções VII
Levantamento, análise, orientação e acompanhamento de situaçõesproblema ligados a áreas como: falta de condições habitacional,
dependências, acção social e rendimento social de inserção.
Continuação do protocolo com a empresa municipal Gaia Social,
estando a Junta de Freguesia com competência para efectuar
inscrições de pedido habitacional, encaminhamento directo das
situações e acesso informático à base de dados da empresa.
A Técnica da Junta de Freguesia vem sempre efectuando
levantamentos de situação no local, através das visitas ao domicílio.

Objectivo II – EDUCAÇÃO
Podemos referir que à escola compete a promoção do espírito
democrático e pluralista, o respeito pelos outros e pelas suas ideias, a
abertura ao diálogo e a livre troca de opiniões, formando cidadãos
capazes de julgarem com espírito critico o meio social em que se
integram e de se empenharem na sua transformação progressiva.
Nesta perspectiva, procuraremos ajudar a promover o sucesso
e o desenvolvimento individual e personalizar a aprendizagem
utilizando metodologias activas e construtivas.
Educar é cada vez mais um compromisso entre a escola, os
cidadãos, as crianças e os jovens, entre as instituições e o Poder
Local, surgindo assim, o conceito de espaço educativo.
Este novo conceito promoveu um estilo diferente de educação,
uma educação descentralizada e assente na diversidade da riqueza
cultural local.
Projecto/Acções I


Ensino
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A filosofia da acção do Pelouro da Educação, tem como vector
essencial a progressão clara ao nível da qualidade dos serviços
prestados à comunidade escolar da Freguesia, ou seja nas
Escolas EB1, Jardins de Infância e Escola EB 2.3, promover e
participar em debates, discussões alargadas, colóquios sobre
questões do ensino, educação e integração na vida profissional,
entre outras.
A Junta de Freguesia vai, neste contexto, procurar manter o
apoio aos programas, projectos e acções a desenvolver pelo
Agrupamento de Escolas de Avintes.
Manter o prémio de mérito, destinado aos melhores alunos da
Escola E.B. 2.3, como forma de incentivo ao estudo.
Continuaremos
informática.

a

promover

a

realização

de

cursos

de

Daremos apoio ao transporte das crianças dos Jardins de
Infância para a colónia balnear.
Apoio às Festas de Natal promovidas pelas
Avintes.

Escolas E.B1 de

Apesar de não termos sido contemplados no passado com as
transferências para pequenas reparações nas Escolas e Jardins
de Infância, este Executivo continuará a garantir este tipo de
intervenção, a exemplo de anos transactos.
Além disso iremos proceder ao pagamento das despesas com
material de expediente e produtos de higiene e limpeza nas
Escolas e Jardins de Infância.

Projecto/Acções II


Uma vez que está contemplada em termos de Opções do Plano
e Orçamento da Câmara Municipal de Gaia, para o ano de
2008, o início da construção de um campus escolar, previsto na
Carta Educativa aprovada pela DREN no Município, para
substituição da Escola E.B. 1 do Palheirinho, este Executivo irá
acompanhar o desenvolvimento deste processo.

Objectivo III - CULTURA
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Temos que ter um olhar sobre o nosso património cultural e
natural, com um destaque especial às marcas do mundo rural e à
riqueza da cultura tradicional. Vamos dinamizar a descoberta de uma
freguesia muitas vezes desconhecida. Porque é importante dar a
conhecer as coisas, para que as possamos valorizar e preservar.
Todos os habitantes da freguesia de Avintes são presenteados
regularmente por acções no âmbito da animação cultural, nas áreas
da música, teatro, artes plásticas, dança e outras vertentes.
Desta forma, a Junta de Freguesia promove acções quer
directamente quer através da parceria com outras instituições.
Apoiamos também e coordenamos a edição de estudos e publicações
que elevem o nível cultural da freguesia.
Pretendemos fazer o equilíbrio entre o popular e o erudito, na
certeza de que ambos são importantes para o desenvolvimento
cultural do ser humano, contribuindo para a preservação da nossa
memória colectiva, um património a ser legado às gerações futuras.
A Junta de Freguesia de Avintes não exercerá influência no
sentido de definir especificamente as actividades e projectos que as
colectividades deverão desenvolver, antes, procurará em parceria,
obter consensos quanto às necessidades a suprir, no âmbito cultural
no espaço da Freguesia.
No âmbito das suas competências, este executivo propõe-se levar a
efeito as seguintes realizações:
Projecto/Acções I


Comemorações da Elevação de Avintes a Vila

Projecto/Acções II


Comemorações do 25 de Abril

Projecto/Acções III


Festival de Folclore Internacional

Projecto/Acções IV


Concurso de Cascatas Sanjoaninas

Projecto/Acções V


Fórum Avintense
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Vamos continuar com esta iniciativa, que já é uma referência
no panorama cultural de Avintes e do Município.
Já iniciamos contactos com a Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, no sentido de incluirmos o FORUM
AVINTENSE, entre os Seminários/Conferências creditados por
aquela Faculdade.
Projecto/Acções VI


21ª Festa da Broa

Projecto/Acções VII


Eventos no âmbito das Geminações com Castanheira do
Ribatejo e Ponteceso.

Projecto/Acções VIII


Exposições de Pintura e Artesanato



Visitas/Junho
Durante o mês de Junho e em colaboração com o Parque
Biológico, cascateiros e outras entidades convidadas, iremos
programar visitas às Cascatas Sanjoaninas, Parque Biológico e
a outros locais de interesse, existentes na Vila de Avintes,
dando assim a conhecer a riqueza dos usos e costumes
tradicionais da nossa Freguesia.

Projecto/Acções IX


Após a construção de um campus escolar em substituição da
escola do Palheirinho, estudaremos a possibilidade de
transformar este edifício na Casa das Colectividades/Casa da
Cultura

Projecto/Acções X


BIBLIOTECA
Manteremos o funcionamento da biblioteca e procuraremos
realizar iniciativas que promovam e aumentem a frequência da
mesma.
Dotaremos a mesma de jornais diários, semanários e revistas.
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Procuraremos levar a cabo iniciativas
que promovam a
biblioteca junto das escolas e outras instituições de forma a
aumentar o gosto pela leitura, em todas as faixas etárias.
Projecto/Acções XI


Participaremos também em eventos culturais, desportivos e
recreativos a realizar pela Associação das Freguesias
Ribeirinhas “O Douro Que Nos Une”

Projecto/Acções XII


-

Apoiaremos:
As festividades religiosas da Freguesia
Concertos de Música
Concurso às Quadras da Broa de Avintes em parceria com o
Clube Recreativo Avintense
Patrocinamos os Encontros de Teatro organizados pelas nossas
Colectividades.
Outras iniciativas de cariz cultural, organizadas pelas nossas
Colectividades.

Objectivo IV - DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Praticar desporto é uma actividade saudável, que deveria ser
praticada por todos os cidadãos, independentemente da
idade ou sexo, mas que infelizmente ainda não acontece.
A prática desportiva associada á ocupação dos tempos livres, é
fundamental para o bem estar de todos, devendo ser nesta
vertente que uma autarquia deve aplicar as suas capacidades.
Procuraremos assim, preveligiar esta vertente, nos apoios e
iniciativas que concretizaremos ao longo do ano de 2008.
Nesta área do desenvolvimento humano, que
longo dos anos uma enorme adesão por parte
temos duas preocupações centrais, que
estruturas físicas e pela promoção de iniciativas

tem sentido ao
dos Avintenses,
passam pelas
desportivas.

O rigor, a transparência, a isenção e o sentido crítico serão os
princípios que nortearão a colaboração deste Executivo em particular,
com as colectividades desportivas da nossa freguesia, para que
nenhuma se sinta discriminada.
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Projecto/Acções I
Apoiaremos as Colectividades nas suas actividades desportivas,
amadoras, principalmente as que envolvam crianças, jovens,
deficientes e idosos, nas suas iniciativas sempre que as mesmas
contribuam para a valorização dos Avintenses e/ou de Avintes.
Projecto/Acções II


Criar condições para
polidesportivo do Areinho.





um

melhor

aproveitamento

do

Promoveremos a realização de provas desportivas abertas à
participação de todos, nomeadamente ciclismo/BTT, marcha,
etc.
Como forma de animação da frente de rio e praia do Areinho,
em colaboração com as colectividades apoiaremos a realização
de actividades desportivas, como por exemplo: futebol de
praia, voleibol de praia, concurso de pesca, etc.

Projecto/Acções III


Participaremos
nos Jogos Juvenis de Gaia, procurando
aumentar a nossa participação em modalidades e melhorar a
fase de freguesia.

Projecto/Acções IV


Enquadrada nas iniciativas das comemorações do 25 de Abril,
realizaremos os tradicionais torneios desportivos.

Projecto/Acções V


Iremos reivindicador junto da Câmara Municipal de Gaia, a
reposição dos equipamentos nos Parques Infantis da nossa
Freguesia, uma vez que os existentes foram retirados pelos
serviços camarários.

Projecto/Acções VI


Construção da Piscina e Pavilhão Gimnodesportivo:

Está previsto nas Opções do Plano da Câmara Municipal para o
ano de 2008, a construção do Pavilhão/Piscina, com valores já
cabimentados. Este Executivo vai continuar a acompanhar a evolução
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deste processo com vista à concretização desta obra, há muito
prometida pelo poder Municipal.

Objectivo V - JUVENTUDE
Manteremos em actividade o Conselho Consultivo da Juventude
de Avintes.
Procuraremos estabelecer um Protocolo com o Parque Biológico
que permita aos estudantes das escolas de Avintes melhores
condições nas visitas e nas actividades, como os campos de
verão e oficinas de Inverno.
Continuaremos com iniciativas que fomentem o convívio e
intercâmbio entre os jovens de Avintes e os jovens de
Ponteceso (Galiza) e Castanheira do Ribatejo, no âmbito das
geminações existentes.
Promoveremos colóquios, debates e outras iniciativas sobre
temas de interesse para o jovens.
Disponibilizaremos um espaço para Exposição de obras de
jovens artistas de Avintes.


Fórum Avintense Jovem
Dado o sucesso que alcançou a 1ª edição do Fórum Avintense
Jovem vamos manter esta iniciativa, melhorando dentro das
nossas capacidades, quer a organização, quer a divulgação.
Convidaremos individualidades de prestígio para participarem
em palestras, conferências, debates, cujo tem será sempre do
interesse dos nossos jovens.

Objectivo VI - HABITAÇÃO E URBANISMO
A falta de uma Política urbana e habitacional imparcial e justa,
ou de conhecimento dos factores impeditivos de sua correcta
aplicação, levam os Municípios a despenderem recursos, muitas
vezes de forma errónea.
Como pressuposto, adopta-se o entendimento de que um novo
modelo de habitação deve valorizar o ser humano, não apenas
buscando o atendimento a uma de suas necessidades humanas
fundamentais (protecção, através da habitação), mas inseri-lo
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no processo, possibilitando abertamente a sua participação e,
por esta via, a definição de prioridades que eleve o nível de
satisfação e bem-estar.
A importância do planeamento urbano e da solução do déficit
habitacional está directamente relacionada à ocupação do
espaço disponível e principalmente à preservação do meio
ambiente, pois se, tratados de modo equivocado ou ineficiente,
não se alcançam às premissas de resultado prático, ou seja,
não se atende à procura e nem se preserva.
A capacidade de intervenção e a competência na real resolução
destes problemas é, no que diz respeito às Juntas de Freguesia,
praticamente nula, pelo que não iremos criar falsas
expectativas à população. Isto, contudo, não é sinónimo de
indiferença da nossa parte perante graves situações que, por
falta de condições de habitabilidade, afectam negativamente a
vida de muitos dos nossos concidadãos.
Sempre que solicitada para tal a Junta de Freguesia produz
informações sobre pedidos de licenciamento para edificações
dentro dos seus limites territoriais.
Quando toma conhecimento, por sua iniciativa ou por
informações prestadas sobre construções a erigir que
eventualmente penalizem os utentes, a Junta de Freguesia
emite opinião e alerta a instituição que tutela o urbanismo em
Gaia, Gaiurb-EM, que nem sempre acata os reparos feitos.
Continuam a ser atribuídas habitações pela Gaia Social – EM a
famílias carenciadas.
A Junta de Freguesia tem acompanhado o alojamento destas
famílias e verificado que até ao momento a promessa de que as
referidas habitações eram para residente em Avintes, está a ser
de uma forma global, cumprida.



No âmbito da 1ª Revisão do PDM (Plano Director Municipal), as
sugestões apresentadas por este Executivo foram de uma
forma global atendidas pela equipa que se encontra a fazer a
revisão do P.D.M., nomeadamente: centro cívico, terreno para
o parque de campismo, desafectação de um terreno para a
construção de um Lar de idosos, criação de novas
acessibilidades, alargamento da zona industrial, etc.
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Objectivo VII – ORDENAMENTO TERRITÓRIO, AMBIENTE E
ESPAÇOS VERDES
Projecto/Acções I


Novas acessibilidades

A Junta de Freguesia continuará a defender a criação de uma via
que ligue o Areinho de Avintes à Ribeira de Gaia, passando pelo
Areinho de Oliveira do Douro.
Projecto/Acções II


Orla Fluvial e Areínho de Avintes

A Junta de Freguesia continuará a solicitar à Câmara Municipal a
requalificação da orla fluvial, a criação de um parque de campismo
rural (Ver Projecto/Acção 3 – Turismo), a beneficiação e instalação de
estruturas hoteleiras (restaurantes, etc), a criação de um parque
aquático e de uma escola da canoagem no Areinho de Avintes.
Projecto/Acções III
 Recuperação do Rio Febros
Devido à despoluição do Rio Febros, promovida pelo Município,
através das Águas de Gaia, E.M., o ecossistema aquático voltou a ter
vida.

Acontece que, recentemente, recomeçaram a aumentar as descargas
e ligações clandestinas e o estado do Rio Febros voltou a piorar,
situação que importa inverter.
Projecto/Acções IV


Espaços Verdes

Durante 2008 a Junta de Freguesia procurará iniciar a instalação
de um espaço verde público e a recuperação dos fontanários da
Quinta da Mesquita.

Objectivo VIII – SANEAMENTO E SALUBRIDADE PÚBLICA
Projecto/Acções I

13



Manutenção da limpeza diária da praia do Areinho, no período
de 15 de Junho a 15 de Setembro e periódica nos restantes
meses do ano.

Projecto/Acções II




Limpeza e Manutenção das bermas das estradas e caminhos da
freguesia.
Serão realizadas obras de reparação e conservação de todos os
tanques públicos.

Projecto/Acções III


Promover análises semestrais à qualidade da água das fontes e
fontanários da Freguesia.

Projecto/Acções IV


01 Orla Fluvial (Areinho)
o
o
o
o
o

Reposição dos chuveiros
Reposição dos pontos de água
Colocação de balneários/sanitários
Manutenção e conservação do polidesportivo
Manutenção do equipamento do campo de futebol de
praia

Projecto/Acções V


Cemitério
o Continuaremos a sensibilizar a Câmara para que adquira
terreno para a ampliação do Cemitério.
o Manutenção da limpeza do Cemitério.
o Obras de beneficiação dos muros do Cemitério que
contemplam arranjo e pintura

Projecto/Acções VI


Uma vez que se encontra a 80% a colocação de colectores da
rede de saneamento e estando já em funcionamento a ETAR de
Febros, o Executivo continuará a pressionar a empresa
municipal “Aguas de Gaia” para que esta conclua a parte em
falta da Rede de Saneamento, nomeadamente na Rua do
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Padrão Vermelho, Rua Padre Araújo, Rua do Areinho e Rua 31
de Janeiro (Cais do Esteiro).
Projecto/Acções VII


Junto da Empresa Municipal Águas de Gaia E.M., vamos
reivindicar as reparações que terão que ser feitas ao longo do
Rio Febros nomeadamente pontes e lavadouros públicos,
danificados com a colocação do Emissário para a ETAR do
Febros.

Objectivo IX - PROTECÇÃO CIVIL/SEGURANÇA
A Protecção Civil é a actividade desenvolvida pelos cidadãos,
conscientes e informados, bem como pelas empresas e pelo
Estado, com a finalidade de prevenir riscos colectivos, atenuar
os seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo, sempre que se
prevejam ou ocorram acidentes graves, catástrofes ou
calamidades.
O Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil tem como
uma das atribuições, de acordo com a sua lei orgânica,
desenvolver
acções
pedagógicas
e
informativas
de
sensibilização das populações, visando a autoprotecção e o
fomento
da
solidariedade,
bem
como
«promover
o
levantamento, previsão e avaliação dos riscos colectivos de
origem natural ou tecnológica.
A informação pública sobre os riscos naturais e tecnológicos é
um direito do cidadão; contudo, é seu dever promover uma
atitude pró-activa, nomeadamente através do cumprimento das
medidas de prevenção que a Protecção Civil aconselha, assim
como assumir a sua quota de responsabilidade na preparação
da sua família para situações adversas.





Embora, ainda se notem algumas fragilidades que urge
resolver, neste capítulo temos capacidade de resposta eficiente
e eficaz através do nosso Corpo de Bombeiros Voluntários de
Avintes, conjuntamente com a Protecção Civil de Vila Nova de
Gaia, aplicando as soluções de uma forma organizada e
obtendo orientações para o seu bom funcionamento.
Pugnaremos junto do Comando do GNR, no sentido de
desenvolver esforços de um policiamento activo junto das
15

nossas escolas e de um maior policiamento em zonas de maior
risco da Freguesia.


Manutenção do apoio, com base em protocolos de colaboração
com os Bombeiros Voluntários de Avintes.

Objectivo X - COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
A nível das infra-estruturas rodoviárias gostaríamos de ver
desenvolvido, nos próximos anos, um significativo esforço de
investimento com o objectivo de reforçar os níveis de
acessibilidade e a criação de uma rede hierarquizada de
acessibilidades internas visando a estruturação e o
desenvolvimento equilibrado do território de Avintes,
contempladas na 1ª Revisão do PDM de Vila Nova de Gaia, em
curso.
Se esta fosse a política adoptada, contribuiríamos para a
diminuição de custos para os agentes económicos, a redução de
custos associados ao tráfego e a melhoria dos circuitos
turísticos.
Quanto aos transportes, considera-se necessário desenvolver
políticas neste domínio que se traduzam nomeadamente:
- no desenvolvimento e promoção do transporte público, de
modo a reduzir os volumes de tráfego individual e as
necessidades de estacionamento nas zonas mais centrais.
Projecto/Acções I


Obras por administração directa a cargo da Junta de Freguesia
-

Revestimento dos muros da Rua das Velhas.

-

Ruas Escola Central e Padre Manuel Heitor –
levantamento do pavimento, colocação de caixa em
“tout-venant” e pavimentação a betuminoso, a ser
realizada através de um protocolo entre a Câmara
Municipal e esta Autarquia.

-

Rua da Agraceira - alargamento, construção de muros
de vedação e pavimentação.

-

Rua do Paço - alargamento, construção de muros de
vedação e pavimentação (parte)
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-

Rua das Portelas – pavimentação a cubos de granito
(parte)

-

Instalação de colectores de águas pluviais na Rua de
Cabanões (parte).

-

Manutenção dos pavimentos em diversas ruas da
freguesia

-

Ruas das Presas (pavimentação)

Projecto/Acções II


Trânsito, Transporte e Toponímia
-

-

Colocação de painéis informativos em vários locais da
Freguesia
Alteração
da
circulação
automóvel
com
a
implementação de sentidos únicos em vários
arruamentos da freguesia, já aprovada pela C.M.Gaia
Colocação de novas placas de trânsito
Colocação de novas placas toponímicas
Substituição de placas danificadas

Projecto/Acções III


Turismo
1. Conclusão das obras do sistema eléctrico da zona do novo
cais desde a Rua dos Pescadores até à Pesqueira de
Espinhaço.
2. Dinamização do Parque de Merendas da orla fluvial.
3. Instalação de um Bar/Esplanada durante o Verão.
4. O Executivo da Junta de Freguesia está a tentar negociar
a compra de um terreno localizado junto do Areinho de
Avintes, para a instalação de um parque de campismo
rural.

Outras Acções
Avintes tem sido ao longo dos anos uma Freguesia esquecida
pelo poder Municipal. No entanto este Executivo vai continuar a
desenvolver esforços institucionais, para que a nossa Freguesia
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recupere alguns projectos que nos parecem importantes dos
quais destacamos:





Reivindicação da construção de duas rotundas na EN 222, uma
junto aos Pinhais Bastos, em substituição dos semáforos
existentes e outra na saída na Rua da Cunha, junto ao Parque
Biológico.
Insistiremos junto da Câmara de Gaia, para que proceda às
seguintes empreitadas:
o Alargamento e pavimentação da Rua José Francisco
Dias, obra já adjudicada e ainda não iniciada,
embora conste dos vários Planos da C.M.Gaia
o Pavimentação da Rua da Corredoura
o Pavimentação da Rua Adriano Correia de Oliveira
o Pavimentação da Rua da Graça
o Pavimentação da Rua António Pinto Serra
o Requalificação da Rua 5 de Outubro entre “Os
Plebeus” e a ETAR do Febros (colector de águas
pluviais, passeios onde for possível e pavimentação)
obra já adjudicada com início previsto para o mês
de Fevereiro.
o Alargamento
e
pavimentação
da
Rua
do
Esteiro/Outeiro
o Colocação de infraestruturas na Rua Padre Araújo e
pavimentação da mesma
o Criação do Centro Cívico de Avintes, que contemple
um espaço para a realização da Festa da Broa e
outros eventos.
o Requalificação da frente de rio, que contemple
diversos equipamentos de lazer.



Além do que já foi executado pela E.D.P., reivindicaremos junto
desta empresa maior investimento na melhoria da recuperação
de infra-estruturas degradadas e na qualidade do serviço
prestado, nomeadamente na diminuição do número de
interrupções e avarias e colocação de novas iluminárias
nomeadamente Rua Central de Campos – Rua Fontiela – Rua
Souto Fiães – Rua Santa Isabel.
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Objectivo XI - PATRIMÓNIO
O registo dos cadastros, manutenção e enriquecimento do
património de domínio público da Freguesia, do património
privado da Junta de Freguesia e das propriedades rústicas e
urbanas continuará a ser objectivo desta Junta de Freguesia.
Projecto/Acções I


Aquisição de equipamentos para instalar nos parques infantis.

Objectivo XII – PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA
Manteremos a publicação de um Boletim Informativo com
carácter semestral.
Objectivo XIII - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS







Criaremos condições para disponibilizarmos, gradualmente, o
acesso dos cidadãos aos serviços da Junta de Freguesia, via
Internet.
Melhoraremos os equipamentos e programas informáticos de
suporte ao funcionamento dos serviços da Junta de Freguesia.
Implementaremos a abertura
Freguesia, ao sábado de manhã.

da

secretaria

da

Junta

de

Conclusão
Dado que estes documentos perante a Lei, e para a normal gestão
desta Autarquia, são fundamentais e imprescindíveis, a Junta de
Freguesia na sua reunião extraordinária de 18 de Dezembro de 2007
aprovou por unanimidade as Opções do Plano e Orçamento para o
Ano de 2008, que agora se submetem à aprovação desta Assembleia
de Freguesia.
A Junta de Freguesia
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