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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com as obrigações legais (como determinado na alínea 
a) do nº 1 do art.º 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 
compete à Junta de Freguesia elaborar e propor à aprovação da 
Assembleia de Freguesia uma Proposta de Orçamento para o ano 
de 2022, acompanhado do PPI, PPA, Mapa de Pessoal e as 
Grandes Opções do Plano. 
 
Neste primeiro orçamento, após as eleições autárquicas do 
passado mês de setembro, pretendemos colocar em prática o 
programa que foi sufragado pelos eleitores, mas com o contributo 
sempre presente de todos os eleitos. 
 
Foi nesse sentido e tendo em consideração o determinado no nº 3 
do artigo 5º do Estatuto do Direito de Oposição, o executivo da 
freguesia reuniu com representantes da Assembleia de Freguesia, 
sendo estes convidados a apresentarem sugestões que pudessem 
contribuir para o enriquecimento deste documento. 
 
Continuamos a atravessar um momento único na história recente 
da humanidade, que a qualquer momento pode alterar os 
princípios e orientações que regem esta proposta, seja pelo 
cancelamento/adiamento de ações programadas, seja pela 
realocação de verbas para sectores/populações mais necessitadas. 
 
Assim, apresentamos os referidos documentos previsionais para o 
exercício do ano de 2022 que definem a estratégia adotada por 
este Executivo, para o cumprimento dos objetivos propostos, de 
forma sustentável, no respeito pelas necessidades da população, 
mas sem prejuízo do rigor e contenção necessários à garantia do 
equilíbrio orçamental. 
 
Dando prioridade, como sempre, às pessoas, continuaremos com 
o trabalho de proximidade com todos, ajustando a disponibilidade 
orçamental às necessidades Sociais, da Saúde, de Educação, da 
Cultura, do Desporto, etc… e olhando ao mesmo tempo para o 
futuro, promovendo a Economia, realizando Obras e tendo como 
objetivo final, o bem-estar da população. 
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EDUCAÇÃO 
 

 Desenvolvimento de iniciativas integradoras e de partilha de 
conhecimentos/experiências entre todas as Escolas e Jardins 
de Infância da Freguesia, assim como na relação destas com 
a restante comunidade; 
 

 “E se eu fosse Presidente?”, com a visita dos alunos dos 
vários anos de escolaridade à Junta de Freguesia, no sentido 
de perceber a importância e o modo de funcionamento deste 
órgão autárquico e fomentar a ligação dos jovens com a 
política;  
 

 Propor às entidades competentes a criação de uma creche no 
Canhoso; 
 

 Beneficiar e conservar as Escolas Primárias e Jardins de 
Infância, assim com as condições de segurança dentro e 
junto às mesmas, no âmbito das nossas competências; 
 

 Realização do Concurso Infantil “A Minha Freguesia”; 
 

 Apoio à ocupação de tempos livres e passeios escolares; 
 

 Colaborar com os Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo 
de Ensino Básico, com os Professores, com os Órgãos de 
Gestão dos Agrupamentos e com as Associações de Pais 
apoiando e contribuindo para a melhoria das infraestruturas e 
das atividades realizadas; 
 

 Colaborar com a Universidade da Beira Interior, mantendo e 
promovendo a criação de novos protocolos em várias áreas, 
nomeadamente o desporto, cultura e saúde; 
 

 Manter a relação de proximidade com a Associação 
Académica da Universidade da Beira Interior e as 
Associações de Estudantes das Escolas Secundárias, 
desenvolvendo novos projetos de parceria.  
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AÇÃO SOCIAL 
 

 Finalizar o processo de adaptação do edifício da freguesia no 
Canhoso criação do Centro Comunitário do Canhoso; 
 

 Atribuição de Cabaz de Natal; 
 

 Promover, juntos dos idosos e população com maiores 
carências, atividades físicas, lazer, ocupação tempos livres, 
convívios, excursões;  
 

 Transporte solidário, para pessoas com carências e 
dificuldade de mobilidade; 
 

 Apoiar as Conferência de S. Vicente de Paulo e Refood na 
sua Acão social de ajuda aos mais necessitados; 
 

 Apoiar as associações que trabalham contra a exclusão, nas 
suas mais diversas formas, Associação de Deficientes, 
APPACDM, Coolabora, etc…; 
 

 Apoio administrativo (leitura de cartas, IRS, marcação 
consultas, etc…);  
 

 Continuar com o programa “Mãos Amigas”, de apoio 
domiciliário (alimentação, pequenas reparações, troca de 
receitas médicas pelos medicamentos…); 
 

 Incentivar a reinserção social; 
 

 Promover o comércio tradicional, através de programas 
concretos, nomeadamente o programa Vale Solidário, de 
ajuda à população mais carenciada e dos comerciantes; 
 

 Criar o “Projeto Intergerações” em que jovens voluntários 
organizam atividades para e com os idosos, assim recorrer às 
capacidades e qualificações dos reformados da freguesia 
para a realização de várias atividades – explicações a jovens, 
apoio a crianças, entreajuda entre pares. 
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DESPORTO/LAZER 
e ARTE/CULTURA 
 

 Apoio às Coletividades / Instituições e articulação com 
estas de modo a serem dinamizadoras de iniciativas nos 
vários bairros da Freguesia;  
 

 Criação do Projeto “Espetáculos Itinerantes”, 
possibilitando às várias companhias de teatro e grupos 
musicais da freguesia, levarem as suas realizações aos 
vários bairros/locais da nossa freguesia; 
 

 Realização do Grande Prémio de Atletismo ”Nossa 
Senhora da Conceição / José Martins “Espanhol”; 
 

 Organizar os “Jogos da Freguesia” em colaboração com 
as Associações Culturais e Desportivas, nas modalidades 
de Futsal, Tiro ao Alvo, Damas e Xadrez da Freguesia; 
 

 Concurso de fotografia “A Freguesia vista por todos”; 
 

 Apoio à realização das Marchas Populares; 
 

 Valorização dos artistas locais (arte urbana, música, 
dança, etc…) através de iniciativas conjuntas; 
 

 Promover a realização de um Fim de Semana 
Gastronómico, com os produtos e sabores tradicionais da 
freguesia e da região; 
 

 Criação da Rota “Conhecer a Freguesia”; “Rota das 
Fábricas” 
 

 Realização do evento “Escadinhas do Fado”; 
 

 Festa do Pão e da Doçaria;  
 

 Desenvolver o projeto “Desporto para a saúde”, em 
colaboração com o Departamento de Ciências do 
desporto da UBI, no sentido de promover atividade física 
acompanhada, nos vários equipamentos de fitness que a 
freguesia tem instalados; 
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AMBIENTE 
 

 Iniciar o projeto de Construção de um “Parque de Animais 
de Companhia”, com a colaboração da “Instinto” no apoio 
técnico e organizativo e do Município da Covilhã na 
cedência de um terreno para a implementação do mesmo; 
 

 Criação de zonas verdes e preservação/conservação das já 
existentes; 
 

 Propor à CMC a beneficiação das zonas envolventes às 
ribeiras da Covilhã e Canhoso; 
 

 Propor à CMC e ADC a beneficiação e remodelação da rede 
de águas residuais de modo a evitar inundações e prejuízos 
para os cidadãos; 
 

 Promover a plantação de novas árvores; 
 

 Contribuir para a reflorestação da encosta da Serra da 
Estrela; 
 

 Comemoração do Dia da Água e da Árvore; 
 

 Intervir junto da Câmara/ADC para melhoria da recolha de 
lixo seletivo (ecopontos); 
 

 Promover ações de sensibilização sobre a sustentabilidade 
ambiental 

ECONOMIA 
 

 Continuidade do Gabinete de Apoio ao Empresário; 
 

 Propor à CMC a requalificação e valorização da Zona 
Industrial do Canhoso; 
 

 Propor à CMC modernizar e potenciar o Mercado 
Municipal, promovendo os produtos agrícolas, artesanais e 
tradicionais da freguesia; 
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JUVENTUDE 
 

 Promover o projeto de orçamento participativo para os jovens, de 
modo a convocar os mesmos à participação cívica; 
 

 Promoção e apoio às instituições juvenis:  
 

 Criação da Semana da Juventude, com um conjunto de atividades 
de promoção da participação cívica dos mais novos; 
 

 Apoio aos jovens desportistas e jovens artistas, em colaboração 
com as várias coletividades da freguesia. 

MOBILIDADE 
 

 Propor à CMC a implementação de sistemas de controlo e limite 
de velocidade junto às escolas, jardins de infância e áreas 
habitacionais, assim como de passadeiras; 
 

 Propor à CMC a requalificação da Estrada Nacional 18 (Rua 
Ribeiro de Flandres) entre o Canhoso e os Penedos Altos, com 
passeios e iluminação; 
 

 Propor alterações aos horários/rotas dos transportes públicos de 
acordo com as necessidades identificadas;  
 

 Apresentar alterações ao ordenamento do trânsito e 
estacionamento em vários locais; 

SAÚDE 
 

 Manutenção do Posto de Enfermagem; 
 

 Criação de novas valências no apoio à saúde; 
 

 Aprofundar as relações com o CHUCB, ACES Cova da Beira e 
UBI no sentido de criar sinergias na área da saúde e apoio à 
população; 
 

 Continuar a desenvolver esforços no sentido de criar a Extensão 
de Saúde do Canhoso. 
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Covilhã, 5 de Janeiro de 2022 

OBRAS 
 

 Construção da área de lazer e ponte pedonal junto à ribeira do 
Canhoso; 
 

 Construção de acesso entre a “BP” e a estrada de Santo António; 
 

 Construção de novos Parques Infantis a manutenção dos 
existentes; 
 

 Propor à CMC a construção de balneários junto do polidesportivo 
do Canhoso (protocolando a gestão do espaço pelo Águias do 
Canhoso) e CCD Rodrigo;  
 

 Propor à CMC que inicie o processo para alargamento da estrada 
Canhoso-S. Domingos 
 

 Propor à CMC a requalificação e adoção de medidas de 
controlo/reordenamento de trânsito na Rua General Humberto 
Delgado (Canhoso), Rua Alçada Padez (Canhoso) e Bairro de 
Santo António (Canhoso);  
 

 Propor à CMC a instalação de gradeamentos junto das rotundas 
Stª Eufémia e Largo do Rato; 
 

 Propor à CMC o asfaltamento de ruas e a reparação de passeios; 
 

 Construção do Miradouro do Ribeiro Negro. 

ORGANIZAÇÃO 
INTERNA 
 

 Criação de novas valências nas instalações da Freguesia (Ex: 
Balcão único e Posto Correios);  
 

 Valorização dos colaboradores, com respeito pela carreira 
remuneratória, de acordo com a Lei, e diálogo com os 
sindicatos sempre que necessário; 
 

 Diligenciar junto da Câmara Municipal da Covilhã para a 
criação de um espaço/posto de atendimento aos fregueses, no 
centro histórico (zona alta) da cidade. 
 

 Formação dos Eleitos e Colaboradores; 
 

 Reforço da sinalética e dos painéis de informação. 
















































