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PLANO DE ATIVIDADES RELATIVO AO 

ORÇAMENTO E PPI 

2022 
 

INTRODUÇÃO 

 
Com o ano de 2022, iniciamos um novo mandato autárquico, ainda dentro de um quadro de pandemia que não 
sabemos quando e como encerrará. Vivemos tempos de alguma incerteza quanto ao futuro, com alterações 
sucessivas de preços dos materiais e dificuldades na contratação. Contudo, esta União de Freguesias pode e deve 
orgulhar-se de ter um quadro de pessoal qualificado, trabalhador e disponível para os diversos desafios que se 
colocam diariamente a esta União de Freguesias. 
O orçamento. PPI e em consequência este Plano de Atividades serão por isso um instrumento dinâmico que ao 
longo do ano de 2022 poderão ser adequados à realidade com que tivermos de lidar. 
Vivendo da esperança e da necessidade urgente de uma nova normalidade, iremos de novo planear um conjunto 
de atividades de âmbito cultural e recreativo tão queridas às populações desta União de Freguesias, porque 
foram acolhidas com uma impressionante vontade de união e valorização do espirito de solidariedade e convívio, 
como são a Festa dos Vizinhos, a Festa do Rio, o Natal Senior, entre outras… 
 
Simultaneamente, vamos avançar com obras significativas e concluir algumas em marcha, esperando da parte da 
Câmara Municipal de Lousada o apoio necessário a algumas delas há muito reclamadas por nós e prometidas: o 
alargamento do inicio da Rua da Igreja, em Silvares, deverá levar um arranque definitivo, após protocolo entre a 
Câmara e a Santa Casa da Misericórdia de Lousada; também o espaço em frente à Igreja de Silvares, será alvo de 
uma intervenção a cargo da Câmara Municipal e espera-se que em 2022 a rua seja finalmente pavimentada em 
tapete betuminoso; a Casa Mortuária de Alvarenga verá o seu arranque e conclusão nos próximos meses; espera-
se a conclusão das obras na Estrada da Boavista e Rua do Casal; esperamos avançar em breve com a 
requalificação do espaço frente à Igreja de Nogueira depois de já ter sido concluída a alteração do acesso ao adro 
e das casas de banho; está para breve a finalização da pavimentação da Rua Alto do Arejal e Areal em Nogueira, 
em curso; o arranjo com piso sintético do espaço desportivo de Alvarenga será uma realidade através do 
orçamento participativo ou com total empenho da Junta de Freguesia; a pavimentação da Rua Guerra Junqueiro e 
de Cedovezas e Moutadas em Pias será um objetivo constante nas negociações com a Câmara Municipal  
 
Mas não descuraremos os trabalhos rotineiros de limpeza, sinalização e outras obras de pequena monta, nas 
quais se incluem o fecho do Cemitério de Silvares e Nogueira, a identificação de sepulturas, etc. 
 
A renovação da frota automóvel e a aquisição de novos equipamentos e terrenos, estarão dentro das nossas 
prioridades, preparando assim o futuro e dotando os serviços da Junta do essencial para um bom serviço às 
populações. 
 
E, este Executivo, voltará a afirmar e reforçar as atividades culturais, apoio social aos idosos, às famílias e os 
jovens com m reforço fundamental. 
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

Cultura, Associativismo, Educação, Desporto, Ação Social, Saúde e Qualidade de Vida 

 Criação do Conselho Consultivo Jovem (CCJ). 

 Iniciar uma nova dinâmica cultural, reunindo as associações e dando corpo ao projeto: CULTURA CONTIGO 

 Realização de uma colónia de Férias para as crianças mais desfavorecidas da União de Freguesias 

 Realização do passeio-convívio no dia 9 de Julho de 2022, se as condições do covid-19 o permitirem, para as 4 

freguesias com destino a Fátima; 

 Arranque do PASSEIO CULTURAL SENIOR aberto a todos os reformados da União de Freguesias 

 Apoio às atividades e iniciativas dos Movimentos Seniores de Silvares, Pias e Nogueira, não só com o transporte, 

mas também com um plano de atividades complementares de dimensão física, lúdica e cultural (idas ao teatro, 

passeios seniores, música, etc; 

 Assinalar o Dia Mundial da Mulher com uma caminhada solidária em favor do IPO que deverá decorrer no dia 13 de 

março de 2022 se houver autorização da DGS  e/ou outras atividades adequadas; 

 Promover e apoiar as recolhas de sangue em Nogueira; 

 Realizar a prova Regional de Equitação de Trabalho, a 10 de Junho de 2022, imprimindo uma nova dinâmica Apoio 

às iniciativas culturais de cariz tradicional, popular e religioso e as festas tradicionais das freguesias; 

 Manter o apoio às associações de pais das Escolas e Jardins, nas suas diversas atividades; 

 Manter o apoio às escolas, através do cumprimento dos protocolos de apoio para expediente e limpeza e 

a. pagamento do transporte do passeio anual; 

b. oferta de castanhas no S. Martinho 

c. oferta de livros e chocolates no Natal; 

d. oferta de amêndoas na Páscoa 

 Manter apoio às paróquias, sobretudo na sua dimensão formativa, sempre que solicitado; 

 Manter uma parceria com a Drª Cláudia Cunha, para apoio a situações de comprovadas dificuldades  

 Criar o projeto  “LAÇOS DE TERNURA”, com base no voluntariado de apoio aos idosos isolados… 

 Manter e reforçar a parceria com a Banda Musical de Lousada para a realização de um concerto anual nesta União 

de Freguesias 

 Manter o apoio às Conferências de S. Vicente de Paulo de Silvares no sentido de apoio às famílias mais carenciadas 

desta União de Freguesias, através de apoio alimentar e ajuda a despesas urgentes; 

 Manter o concurso de Bolsas de Estudo, para alunos do Ensino Superior; 

 Apoiar as associações para realização de obras, a partir de propostas e projetos que nos façam chegar 

 Manter o apoio ao plano de actividades das associações com um valor anual de transferências correntes. 

 Manter e potenciar a realização da “FESTA DOS VIZINHOS”, na Rua Santo António em Silvares, no dia 18 de Junho de 

2022, e estender e apoiar o projeto noutros locais da União de Freguesias; 

 Manter a realização da “FESTA DO RIO”, na Rua do Rio Sousa em Pias, no dia 21 de Agosto de 2022 

 Manter a realização do “MAGUSTO DA SOLIDARIEDADE” em Alvarenga, no dia 13 de Novembro de 2022 

 Manter a realização do “NATAL SENIOR”, (bianual) no Rancho de Nogueira, no dia 8 de Dezembro de 2022 

 Manter a pareceria com a ALDAF, com base na cedência de instalações e apoio às suas atividades 

 Colocação de Piso sintético, redes e iluminação no campo de futebol de 5 de Alvarenga. 

 

Ambiente, Espaços Públicos, Espaços Verdes e Delegação de Competências, 

 Manter a limpeza de bermas, valetas e passeios, bem como o desentupimento de sumidouros e sarjetas, no âmbito 

do protocolo de delegação de competências, em todo o território da União de Freguesias, com uma periodicidade 

de pelo menos duas vezes por ano; 
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 Manter as pequenas reparações em pavimentos em paralelos, nos arruamentos da freguesia, com regularização dos 

pisos, completar e regularizar valetas, etc 

 Promover pequenas obras de manutenção e requalificação de fontes, fontanários e lavadouros, promovendo a 

requalificação dos mesmos e o corrente abastecimento de água. 

 Manter a limpeza dos percursos pedonais existentes nesta União de Freguesias; 

 Realizar uma campanha de sensibilização ambiental, junto da população e a requalificação dos contentores de 

recolha de lixo indiferenciados, em parceria com a FCC, no sentido de melhorar a recolha seletiva de lixo; 

 Iniciar um processo de criação de nichos de retenção para os contentores do lixo; 

 Manter e amplificar um programa de plantação de árvores nos locais onde se justificar. 

 Colocação de bomba e balão no furo realizado junto ao Cemitério de Silvares 

 Fazer a  manutenção dos jardins existentes e a realização das podas nas árvores existentes na União de Freguesias; 

 Colaborar e insistir com a Câmara Municipal, para um inicio das obras do Parque Molinológico de Pias. 

 Planear e iniciar os trabalhos de onstrução de parque infantil em Pias 

 Aquisição de terreno frente à Igreja de Pias para – Parque de merendas e parque infantil 

 

Acessos, obras, infraestruturas e melhoramentos 

 Concluir as obras de alargamento na Rua da Igreja, em Silvares e construção de passeios e estacionamentos desde a 

estrada nacional 207 até á Igreja, conforme compromisso assumido pela Câmara, em protocolo com a Misericórdia 

 Concluir os passeios na Rua da Igreja, entre a Igreja e a rotunda e na Rua de Lagares até à Rua das Palmeiras 

 Negociar a construção de passeios na Rua das Palmeiras, entre o parque infantil até às habitações construídas 

 Continuar as negociações para alargamento da Estrada de Santa Cristina, em Nogueira,  

 Realizar negociações com proprietários com vista a iniciar obras de construção de estrada entre a Rua do Souto 

(junto ao campo de futebol), em Nogueira e a Rua de Santa Cristina; 

 Continuar a acompanhar o processo de obras da CML no alargamento da Rua do Casal e Estrada da Boavista 

 Continuar os trabalhos de pavimentação a cubos do restante traçado da Rua Alto do Arejal e Areal 

 Colocação de portões, grades e pintura dos muros no Cemitério de Nogueira 
 Pintura de grades e muros exteriores nas juntas de Nogueira e Pias 
 Numeração das sepulturas nos cemitérios de Silvares,  Pias, Nogueira e Alvarenga 
 Abertura da Rua do Barroco, em Alvarenga 
 Concluir a construção dos 4 jazigos e casa de banho e espaços para arrumos no cemitério de Silvares 
 Inicio da construção da Casa Mortuária de Alvarenga e arranjo do espaço envolvente. 
 Início da requalificação da Rua da Igreja, em Nogueira 
 Iniciar a construção de parque de estacionamento para cinquenta viaturas, junto à Casa Mortuária de Pias; 
 Inicio da pavimentação do Caminho do bairro, em Alvarenga 
 Pavimentação em tapete betuminoso das ruas de Cedovezas e Moutadas, em Pias, conforme compromisso 

assumido pela Câmara 
 

Transportes, Trânsito e Sinalização e Eletrificação 

 Continuar a revisão e limpeza dos sinais de trânsito e toponímia e colocação de placas nos novos arruamentos;  

 Aquisição de 2 novas viaturas de transporte para substituir as duas mais antigas 

 Aquisição de uma carrinha de carga, basculante 

 Colocação de sinais indicativos da Sede da Junta de Freguesia, com origem no centro da vila; 

 Manter disponibilizar as carrinhas para apoio às atividades das associações da União de Freguesias,  

 Acompanhar o processo de electrificação das ruas que ainda não possuem iluminação, ou com falta de luminárias, 

num processo iniciado e ainda não concluído pela Câmara, a saber: a Rua da Calçada, Rua das Palmeiras, a Rua da 

Cortinha, em Silvares; Rua do Rio Sousa, em Pias; Rua da Portela, Rua da Bouça, Rua do  Vassoural, Rua da Igreja, 
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Rua do Covo, em Nogueira;  E ainda a colocação de luminárias em falta (iluminação reduzida)em vários locais, há 

muito identificados junto da CML 

 Rever com a Câmara Municipal os locais mais perigosos em termos de sinistralidade na União de Freguesias 

 

Instalações, Património, Administração Geral e Comunicação/Participação 

 Adquirir equipamento necessário ao desempenho das funções operacionais, administrativas e técnicas; 

 Continuar com a publicação da Revista “Unidos por 4”, com distribuição semestral gratuita; 

 Continuar a parceria com o IEFP através da cedência/aluguer de salas para formação de desempregados; 

 Continuar a parceria com o IEFP para a colocação de CEI e CEI+ na Junta de Freguesia; 

 Continuar a parceria com o Instituto de Reinserção Social, dando apoio ao cumprimento de trabalho comunitário em 

resultado de sentenças dos Tribunais; 

 Alterar a página da Junta para uma plataforma mais moderna e que permita a identificação de situações ou avarias; 

 Criação de um espaço de memória e homenagem aos que trabalharam na “Fábrica do Barro”, em Nogueira. 

 Estudo e criação de um monumento na zona de Mós, em Silvares 

 Requalificação da rotunda do Alto, em Silvares 

 

CONCLUSÃO 

Ao finalizar um ciclo de 4 anos, este Plano de atividades de apoio ao PPI e ao Orçamento, vem de encontro à 

realização do programa com que este Executivo se apresentou a eleições. 

Mas vai muito mais longe pois, não querendo ser repetido, não só para este ano de 2022, mas também aconteceu 

assim nos anteriores, foram realizados projetos e obras que não estavam previstos, mas pela sua necessidade e 

pertinência se tornaram uma realidade para todos. 

Por outro lado, este é um orçamento alinhado em três eixos fundamentais  

que são a marca de ação deste programa: 
1. Serviços de proximidade – continuamos a investir num serviço de proximidade 

que tem passado pelo reforço das equipas de trabalho e dos meios materiais 

para a realização de trabalhos com um grau de resposta rápida e eficaz . 

2. Cultura, formação e apoio social – com um conjunto de propostas e projetos que 

pretendem fortalecer o território como um todo sem deixar de valorizar as 

especificidades locais, em que se apoiam significativamente as escolas, as 

associações e se dá forte destaque a projetos de carácter social, formativo, 

educativo e cultural, com grande transversalidade (crianças, jovens, famílias e 

idosos).  

3. Qualidade de vida, valorização do património e acessibilidades –as obras em 

perspetiva pretendem dar respostas concretas a necessidades antigas e 

emergentes, em que o importante é a melhoria da qualidade de vida, a 

valorização do património e a melhoria das acessibilidades, com o fator 

segurança a ser determinante. 

 

Lousada, 20 de dezembro de 2021 

O Executivo da União de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga da Junta 

Fausto Oliveira – Rute Cunha – Alípio Campos – Cláudia Sampaio – Filipe Ferreira 


