
Plano de Atividades 

 

O nosso Plano de Atividades durante o ano 2020, o qual por ser um ano atípico 

devido à situação pandémica, não foi de todo impeditivo da execução de algumas 

atividades e projetos, sem nunca esta Junta ter confinado, muito em especial pela 

necessidade de estar junto daqueles que se sentiram mais isolados e desprotegidos, 

assim: 

• Habilitamos e apetrechamos uma sala da sede da Junta, a qual se destinará a 

pequenas ações de formação, ou atelier para pessoas com menos qualificação 

numa parceria com o ISSA. 

 

• Mantivemos um relacionamento de proximidade com os nossos seniores, com 

visitas e contatos regulares às suas residências, muito em especial em dias 

mais lembrados. 

 

• Sendo a falta de estacionamento um grande problema para a nossa Freguesia, 

foi desenvolvido esforços mútuos entre Junta de Freguesia e Câmara 

Municipal, na urgência da criação de parques de estacionamento como foi o 

que foi inaugurado ( 2021), bem como a rápida resposta na criação do parque 

da Levada, o qual foi posto a funcionar mesmo ainda com falta de algumas 

condições. 

 

• Mantivemos um relacionamento excelente com a nossa Escola EB1/JI de 

Matriz, muito em especial nos mimos habituais pelo Natal e Páscoa, bem 

como na aquisição de algum material necessário à boa prática educativa. 

 

• Mantivemos e reforçamos apoio a algumas Instituições de caris social e 

desportivo, por forma a colmatar as suas necessidades que a pandemia 

também lhes fez sentir. 

 

• Em parceria com a Câmara Municipal, colaboramos na melhoria e 

apetrechamento de novo e cómodo mobiliário do Centro Intergeracional, bem 

como algumas melhorias no edifício, por forma a tornar o mesmo mais 

apelativo e funcional, que infelizmente devido à situação pandémica, voltará 

à atividade em (2021). 

 

 



 

 

 

• No âmbito social, demos continuidade à ajuda ás famílias carenciadas. 

 

• Continuamos a manter e a renovar os nossos espaços verdes da Freguesia, 

com a preocupação de também fomentar o gosto pela sua preservação, como 

continuaremos a sensibilizar com diversas ações pedagógicas a prática de uma 

boa separação de resíduos, com o objetivo de um bom ganho ambiental. 

 

• O Programa Eco Freguesia, foi uma constante da nossa atividade, com a 

finalidade de conseguirmos a pontuação máxima, mesmo neste ano difícil de 

por muitas ações em prática. 

 

• Continuamos e mantivemos já em longa duração, a parceria PSP / MIPP, 

muito em especial em acompanhamento dos seniores e suas preocupações. 

 

Cientes de que nem tudo foi feito, mas tudo foi feito sempre com a atenção máxima 

pelos nossos cidadãos. 

 

 

Freguesia de São Sebastião, 14 de maio 2021 

 


