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RELATÓRIO E CONTAS DA FREGUESIA DE POMBAL ANO DE
2019

Nos termos do nº 2 do artigo 11º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o
executivo da Junta de Freguesia de Pombal submete à apreciação da Assembleia
de Freguesia, o Relatório de Gestão referente ao ano de 2019, após a sua
aprovação por unanimidade, em reunião do executivo, que teve lugar no passado
dia dezoito de junho de dois mil e vinte.

Assim, e para conhecimento de V. Exas. segue toda a documentação relacionada
com a Gestão e Contas da Freguesia de Pombal, no sentido de analisarem todas
as rubricas respeitantes às receitas e despesas executadas em 2019.

Após a análise de todos os documentos, podemos verificar que o grau de
execução orçamental, em 31 de dezembro de 2019, no montante de
1.204.062,33€, se cifrou em 94,46% representando um valor total de execução
de 1.137.324,63€.

O resultado obtido, situou-se para nós, dentro do patamar considerado de muito
bom, porquanto teve em conta valores previstos e não cumpridos, que não
vieram atempadamente o que por si só, não desvirtua o resultado final, ficando
de novo provado que nunca foi nossa intenção empolar os valores previsíveis
insertos no Orçamento relativo ao ano em apreço.

O nosso princípio de gestão é acima de tudo, termos a noção exata de que o que
recebemos deve ser sempre igual ou superior ao que gastamos. É esta norma, é
este rigor que queremos manter até terminarmos o nosso atual mandato.
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1. Introdução

2.Execução Orçamental - Receitas
2.1 – Resumo das Receitas
Ao nível das Receitas, terminámos o ano civil com um montante de
1.137.324,63€ reconhecendo que foi um bom resultado financeiro, ainda que o
ano em apreço não tenha sido dos melhores nesse campo. Abaixo transcrevemos

Controlo Orçamental – Resumo.
Receitas Correntes

Valores Orçam.

Valores Rec.

%

Impostos Diretos -----------

41.900,00€

43.407,60€

103,60%

Imposto indiretos-----------

100,00€

0,00€

0,00%

Taxas, multas e outras ----

24.000,00€

21.671,68€

90,30%

Rendimentos propriedade

150,00€

150,00€

100,00%

Transferências correntes -

800.181,00€

772.779,49€

96,58%

Venda de bens e serviços

264.850,00€

238.821,24€

90,17%

700,00€

0,00€

0,00%

1.131.881,00€

1.076.830,01€

95,14%

Outras receitas correntesTotal

Receitas de capital

Valores Orçam.

Valores Rec.

%

500,00€

0,00€

0,00%

Transferências de capital.
Outras receitas de capital
Reposições não abatidas.

11.000,00€
1.000,00€
200,00€

596,55€
0,00€
416,74€

5,42%
0,00%
208,37%

Saldo gerência anterior.

59.481,33€

59.481,33€

100,00%

72.181,33€

60.494,62€

83,81%

Venda de bens de Invest.

Total

Previsão Orçam. 2018

Valores Orçam.
1.204.062,33€

Diferença

Valores Rec.
1.137.324,63€

- 66.737,70€

%
94,46%

- 5,54%
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resumidamente os valores por rúbricas, que correspondem ao total das receitas.

3.Execução Orçamental – Despesas

3.1 Resumo das Despesas

1.041.901,86€, o que corresponde a 86,53% do orçamentado, que havia sido de
1.204.062,33€.

Contudo, cumpre-nos informar que o valor total dos compromissos assumidos
para o ano civil de 2019, se cifrou em 1.075.910,48€, tendo transitado para
2020, o montante de 34.008,62€.

Este resultado revela o cuidado de não extravasarmos as nossas capacidades
financeiras, nunca ultrapassando em despesas o valor das receitas.

Para conhecimento, abaixo transcrevemos resumidamente os valores por
rúbricas, que fazem parte do total das despesas.
Controlo Orçamental – Resumo das Despesas
Despesas Correntes

Valores Orçam.

Valores gastos

%

Despesas com pessoal ----

583.885,00€

571.553,11€

97,89%

Aquisição de bens e Serv.

476.682,33€

387.021,02€

81,19%

Transferências correntes

65.770,00€

50.892,82€

77,38%

Outras despesas correntes

5.475,00€

4.378,92€

79,98%

1.131.812,33€

1.013.845,87€

89,58%

Total
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Ao nível das Despesas, terminámos o ano civil com um montante aplicado de

Controlo Orçamental – Resumo das Despesas
Valores Orçam.

Aquisição Bens Capital -

64.500,00€

26.805,99€

41,56%

Transferências capital –
Famílias
Total

7.750,00€
1.250,00€
73.500,00€

1.250,00€
0,00€
28.055,99€

16,13%
0,00%
38,17%

Previsão Orçam. 2018

Valores Orçam.
1.204.062,33€

Diferença

Valores gastos

Valores gastos
1.041.901,86€

%

%
86,53%

- 162.160,47€ - 13,47%

No que diz respeito às despesas com pessoal, que foram no seu todo, no
montante de 571.553,11€, havendo sido orçamentadas em 583.885,00€,
correspondendo a uma percentagem de execução de 97,89 % e 54,867% do
montante executado, o que é de sobremaneira importante para que possamos
continuar a administrar sem percalços as verbas que nos vão chegando,
relacionadas com protocolos firmados com o Município de Pombal e outras
entidades.

Importante é também que tenhamos presente a grandeza destes valores,
integrados nos parâmetros de uma gestão equilibrada de despesas com pessoal,
justificando-se os mesmos pelo número de trabalhadores e colaboradores que a
Freguesia tem ao seu serviço, não podendo prescindir dos mesmos, porquanto
assumimos por inteiro toda a componente social de apoio à família e bem assim
o cumprimento integral do protocolo de delegação de competências, com o
Município, tendo este a ver essencialmente com trabalhos no exterior, que
constam no seu todo, com a abertura de caminhos, sua conservação, manutenção
e limpeza de valetas, colocação de manilhas, manutenção e conservação dos
Jardins de Infância e das escolas do 1º Ciclo do ensino básico e todos os outros
trabalhos inseridos na respetiva Delegação de competências, como é o caso da
Comissão Social de Freguesia, instituída em 15 de Janeiro de 2018.
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Despesas de Capital

A seguir damos conhecimento das atividades acima referenciadas, quer na
Componente Social de Apoio à Família, quer nos serviços em trabalhos no
exterior:

4.1 - Jardins de Infância - almoços
A Freguesia de Pombal continuou a assegurar o transporte e fornecimento de
refeições diárias, devidamente acondicionadas, a crianças do ensino pré-escolar
cujos encarregados de educação tenham aderido a este serviço.
No ano letivo 2018/2019 foram asseguradas refeições a uma média de 209
crianças, sendo que no ano letivo 2019/2020 este número médio subiu para 223
crianças.
4.2 – Jardins Infância-ano letivo 2018/2019-Prolongamento
A Freguesia de Pombal deu continuidade ao serviço de prolongamento, o qual
funcionou entre as 15h30 e as 19h00, sendo assegurado pelas Assistente
Operacionais contratadas para o efeito pela Junta de Freguesia, respondendo
assim às necessidades de um número alargado de pais/crianças. No ano letivo
2018/2019, usufruíram deste serviço uma média de 174 crianças por dia e no
ano letivo 2019/2020, foram 174.
4.3 - 1º Ciclo ensino básico: Ano letivo 2018/2019 – Almoços
A Freguesia de Pombal continuou igualmente a assegurar o serviço de almoços
às crianças do 1.º ciclo do Ensino Básico, num trabalho que integra o
Agrupamento de Escolas de Pombal e o Agrupamento de Escolas Gualdim Pais.
No ano letivo 2018/2019, foram asseguradas uma média de 487 refeições
diárias, um número semelhante ao do ano letivo 2019/2020, que rondou as 488
refeições diárias requeridas pelos pais e encarregados de educação.

4.4 - Atividades dos Tempos Livres – ano letivo 2018/2019
As Atividades dos Tempos Livres (ATL), funcionam durante 90 minutos por
dia, iniciando às 17h30 e terminando às 19h. O número de crianças inscritas no
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4. Componente Social de Apoio à Família

ATL no ano letivo 2018/2019 foi de 273/dia, enquanto no ano letivo que iniciou
em 2019, este número subiu para 301, naquela que é uma evidência da
necessidade crescente deste tipo de respostas da Componente de Apoio à
Família.

Tempos Livres existentes nas escolas da freguesia.

4.5 - Atividades Enriquecimento Curricular
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) têm sido uma área à qual
esta Junta de Freguesia tem dedicado particular atenção, na medida em que tem
um potencial enorme no desenvolvimento das crianças em áreas que
tradicionalmente não integram o currículo escolar. Contamos já uma dúzia de
anos de AEC’s promovidas pela Freguesia de Pombal, as quais têm vindo a ser
melhoradas com o propósito de ir ao encontro das expetativas das crianças e
encarregados de educação.

No ano letivo 2018/2019, contabilizaram-se 594 crianças inscritas, um número
que em 2019/2020 subiu para 613 crianças/dia. Em termos de atividades
desenvolvidas, apresentamos aquelas que decorrem no ano letivo ainda em
curso, que foi pautado pela introdução da Probótica e da Educação para a
Felicidade.
•

3º e 4º ano | três horas de atividades por semana, distribuídas por:
• 1 hora de Xadrez;
• 1 horas de Educação Física;
• 1 hora de Cidadania.

•

1º e 2º ano | cinco horas de atividades/semana, distribuídas por:
• 2 horas de Atividade Física e Desportiva;
• 1 hora de Xadrez;
• 1 hora de Probótica;
• 1 hora de Educação para a Felicidade.
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As crianças foram distribuídas de acordo com os locais das Atividades dos

5. Máquinas e meios de transporte
Uma componente fundamental para a execução das tarefas diárias que são
competência desta Freguesia, não só no que respeita aos trabalhos de exteriores,
mas também no apoio à Educação e Ação Social, são os meios e ferramentas de

lista de meios rodoviários e outros que são pertença da Freguesia de Pombal e
usados pelos recursos humanos que nela trabalham no cumprimento das suas
funções.
• 1 Retroescavadora;
• 1 Niveladora;
• 1 Trator grande;
• 1 Trator pequeno;
• 1 Atrelado para o trator;
• 1 Carrinha com cabine dupla e caixa de carga;
• 1 Carrinha transporte materiais, c/báscula, 3500Kg;
• 1 Carrinha transporte matérias, 3000kg cabine dupla;
• 1 Máquinas destroçadoras;
• 1 Camião de 19 toneladas;
• 1 Atomizador de 600 litros com 2 espalhadores;
• 2 Carrinhas de transporte de crianças de 9 lugares;
• 1 Mini autocarro de 16 lugares;
• 1 Carrinha ligeira de 5 lugares;
• 2 Carrinhas ligeiras comercias;
• 1 Carrinha de todo o terreno;
• 1 Pá niveladora para trator;
• 1 Carregador frontal para trator;
• 1 Cilindro com 2 rolos de 90cm;
• 2 Betoneiras;
• Outro equipamento diverso que faz parte do material necessário à
boa execução de todo o trabalho de exteriores.
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que dispomos e nos quais investimos ao longo dos anos. Assim, elencamos a

6. Aquisição de bens e serviços
Relativamente a esta rubrica, orçamentada em 476.682,33€ foram utilizados
387.021,02€ correspondendo a uma execução orçamental de 81,19%,
sobressaindo destas, os valores de:
25.326,99€

Alimentação – Refeições confecionadas

151.483,79€

Atividades de Enriquecimento Curricular

75.153,00€

Conservação de bens

20.374,05€

Outros serviços

39.072,53€

Este resultado final para nós, é bom, já que obedecendo aos valores do Plano e
Orçamento, tivemos ao longo do ano, uma gestão perfeitamente controlada.

7. Aquisição de Bens de Capital:
Relativamente a esta rubrica, orçamentada em 64.500,00€ foram
26.805,99€,

utilizados

correspondendo a uma execução orçamental de 41,56%,

sobressaindo destas, os montantes de:
Sinalização e trânsito

1.074,58€

Outros investimentos
Viadutos, arruamentos e obras complementares

1.103,88€
21.128,84€

Como V. Exas. poderão verificar houve da parte deste executivo a preocupação
de investir na melhoria das condições da nossa freguesia, bem como na
aquisição de equipamentos necessários ao bom funcionamento dos serviços
quer internos quer externos desta Junta de freguesia, embora tenha resultado daí
uma diferença a considerar entre o valor orçamentado e o valor utilizado, sendo
certo que tal se deveu a serviços previstos, mas não executados, bem como a
não aquisição de equipamentos, inicialmente previstos, contudo não prioritários.
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Combustíveis e lubrificantes

8. Execução do Plano Anual de Investimento
o Construção de diversos aquedutos e colocação de manilhas;
o Abertura de novos caminhos, com todas as estruturas tidas como

o Conservação e Manutenção de estradas e caminhos, de acordo com o
protocolo assumido entre Câmara e Junta de Freguesia, perfazendo cerca
de 700 km de vias intervencionadas;
o Colocação e manutenção de sinalização rodoviária e toponímia;
o Requalificação e conservação do Parque de Merendas do Cotrofe;
o Conservação e pequenas reparações nas Escolas do 1º ciclo do ensino
básico e Jardins de Infância;
o Aquisição de equipamento escolar;
o Aquisição de equipamento administrativo;
o Aquisição de equipamento informático;
o Aquisição de equipamento hoteleiro;
o Aquisição de mobiliário de escritório.
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possíveis e necessárias;

9. Eventos, parcerias e outros
9.1 – Educação

o Férias Felizes de Páscoa, Verão, mês de setembro e Natal – Em 2019,
os pais e/ou encarregados de educação puderam contar com o
prolongamento do período de férias felizes até à primeira quinzena de
agosto. As Férias Felizes foram pautadas por muitas parcerias e diversas
atividades, com o firme propósito de proporcionar momentos
inesquecíveis a todas as crianças e promover experiências novas;
o Permanência das crianças do Pré-escolar e do 1º Ciclo, inscritas no
Prolongamento e no ATL, tendo sido desenvolvidas diversas atividades.
o Pombalíadas – 31 de maio. Coincidiu com a comemoração do Dia da
Criança, contando com 582 participantes, naquela que que foi uma
iniciativa em parceria com o Município de Pombal, Junta de Freguesia
de Redinha, Almagreira e Vila Cã, ETAP, Delegação da Cruz Vermelha
de Pombal, CPCJ DE Pombal, Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Pombal, PSP de Pombal, Agrupamento de Escolas de
Pombal e Agrupamento de Escolas Gualdim Pais;
o Assembleia das Crianças – 10 de maio. A proposta vencedora foi a
criação do Dia dos Carrinhos de Rolamentos, a qual foi defendida pela
equipa do Centro Escolar da Fonte Nova;
o Torneio de Xadrez – 11 de maio. A iniciativa teve lugar na Escola
Gualdim Pais, contando com a colaboração da Associação de Pais;
o Intercâmbio inserido no Projeto Social da Freguesia, nas férias do Natal,
com as crianças do ATL e pessoas idosas, vindas de diversas localidades
da freguesia, em que umas e outras conviveram e partilharam juntos o
almoço, oferecido aos idosos pela junta.
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o Crianças ao palco – 19 de junho;

o Implementação, por parte da Coordenadora da componente Social de
Apoio à Família, de diversas atividades lúdicas com as crianças, quer
dos Jardins de Infância, quer do 1º Ciclo do Ensino Básico;
o Ações de Formação durante o ano letivo, com todas as colaboradoras da
componente Social de Apoio à Família.

O projeto social da Freguesia de Pombal está hoje robustecido, com a atividade
da Comissão Social de Freguesia. A atividade em termos de ação social tem
vindo a crescer a vários níveis, sendo de seguida apresentadas aquelas que foram
as principais ações desenvolvidas.
o Foram efetuadas diversas atividades dirigidas à comunidade sénior da
nossa freguesia, tais como: atividades de trabalhos manuais, sessões de
esclarecimentos e sensibilização, jogos de memória e motricidade, arte da
terapia, visitas a diversos locais de interesse;
o Presença como parceiros sociais no CLAS - Concelho Local de Acão
Social, assim como no programa de “Melhoria das Condições
Habitacionais de Munícipes economicamente carenciados”;
o Programa POMBAL 65+ (desporto; cultura; novas tecnologias; realização
de tertúlias; organização de visitas culturais; recriação de tradições);
o Aldeias 65+: continuidade dos grupos existentes, contabilizando-se 171
intervenções (com presença de 2113 pessoas idosas nas ações);
o Realização

de

atividades

de

animação

e

sessões de

informação/sensibilização sobre saúde, segurança, entre outras;
o Acompanhamento a implementação do Programa de Apoio Municipal para
a Adaptação e Requalificação de Habitações (AMPARHA);
o Eco-Natal, desenvolvido no âmbito do Eco-Freguesia, numa ligação entre
a Educação e a Ação Social, com o propósito de consciencializar para a
importância da reciclagem e sustentabilidade ambiental;
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RELATÓRIO E CONTAS DA FREGUESIA DE POMBAL - ANO DE 2019

9.2 - Ação Social

o Foram realizadas 70 Visitas domiciliárias e 107 atendimentos presenciais;
o Preparação e acompanhamento das reuniões plenárias da Comissão Social
de Freguesia de Pombal e do Núcleo Executivo, bem como apoio
administrativo e concretização das deliberações.

A Junta de Freguesia de Pombal organizou a 2.ª edição da prova “Pombal em
Rolamentos”, inserida na Festa de Santo Amaro. A iniciativa realizou-se a 12
de janeiro de 2019, tendo integrado a primeira prova do Campeonato Nacional
de Corridas de Rolamentos.
Além de recuperar a tradição de várias gerações de pombalenses, tem como
propósito trazer mais pessoas à zona histórica da cidade, algo que foi notório,
não só pelos participantes, mas pelo número crescente de pessoas que se
juntaram para assistir à prova.

9.4 - Comemoração do Dia Nacional dos Centros Históricos
A Freguesia de Pombal tornou a comemorar o Dia Nacional dos Centros
Históricos, com um conjunto de atividades que decorreram nos dias 30 e 31 de
março. O programa, não se limitou a procurar chamar as pessoas ao centro
histórico da cidade, tendo reunido um programa com várias iniciativas de
índole cultural, que promovam o património, a tradição, a música, a
gastronomia e o bem-estar, valorizando a zona histórica e promovendo o
comércio local.
 Mega Fogaça;
 II Encontro de Gaiteiros;
 Tertúlia “Conversas sobre Pombal” (com a participação da Confraria
do Bodo e do Rancho Típico de Pombal)
 Eco-trilho do Arunca (em parceria com a AREC Ranha de Baixo)
 Festival de Sopas (AREC Ranha de Baixo)
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9.3 – Corrida “Pombal em rolamentos”

9.5 – Festival “Oh da Praça”
A segunda edição do Festival “Oh da Praça” significou um crescimento desta
já reconhecida manifestação cultural e artística nas ruas da cidade de Pombal.
Foram dois dias de diferentes formas de expressão artística e estilos musicais

da cidade de pombal em 14 concertos.
9.6 – Gala do Desporto
A Junta de Freguesia de Pombal tem vindo a reconhecer a importância que o
Desporto tem na vida da nossa comunidade, em que as instituições desportivas
têm um papel fulcral no estímulo à prática desportiva e ao desenvolvimento
das nossas crianças, jovens e adultos.
Com o propósito de promover, valorizar e premiar os atletas, dirigentes e
clubes que se destacaram na época desportiva anterior, realizou-se a 30 de
abril a III Gala do Desporto da Freguesia de Pombal.

9.7 – Crianças ao Palco
A 9.ª edição do Crianças ao Palco de Pombal, promovido pela Junta de
Freguesia de Pombal, culminou com o espetáculo realizado no Jardim do
Cardal, a 19 de junho. Após mais de 600 audições, os doze finalistas
encantaram o público, fazendo-se acompanhar das claques das respetivas
escolas, criando um ambiente de grande animação e familiaridade.
Este projeto tem como objetivo a promoção da prática musical ao nível vocal,
sendo destinado às crianças do 1.º Ciclo das Escolas Básicas, às quais é feita
a audição em contexto da sala de aula. Procura desenvolver e melhorar
competências artísticas e sociais, bem como valorizar o nosso património
musical.
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diversos que, a 26 e 27 de abril, atraíram o público a 5 espaços emblemáticos

9.8 - BIOARTES
A 2.º edição do BioArtes, que resulta de uma parceria da Junta de Freguesia
de Pombal com a ADAP – Associação de Artesãos de Pombal, teve lugar nos
dias 14 e 15 de setembro, no Jardim do Cardal.
Este evento que juntou ecologia, tradição e cultura, e que contou com

quinta pedagógica e muita animação. Este fim de semana de atividades
integrou a Folia Académica (tunas), em parceria com a ADEPES, o Dar vida
aos Coretos, uma iniciativa da Fundação INATEL, e o II Encontro de Folclore
da Freguesia de Pombal, que juntou quadro dos ranchos desta freguesia.

9.9 - Ciclo de Teatro Amador
O Ciclo de Teatro Amador de Pombal teve início em 2013, naquela que foi uma
parceria entre a Fundação INATEL e a Junta de Freguesia de Pombal, com o
apoio do Município de Pombal, procurando divulgar e valorizar o que de melhor
se faz ao nível do Teatro Amador em Portugal.
Na sétima edição desta iniciativa, a opção passou por tornar a descentralizar
espetáculos para as aldeias da Freguesia, não só porque esta foi uma aposta
muito bem recebida na edição anterior, mas também porque queremos continuar
a levar iniciativas culturais aos lugares da nossa Freguesia.
O programa contou com os seguintes espetáculos:
 17 de novembro - Pombal | “Alba”, do Teatro Nova Morada
 23 de novembro – Ranha de Baixo | “1/4 de Natal”, do Leirena Teatro
 30 de novembro – Alto dos Crespos | “Senhora Borboleta”, da Cenas
Teatro e Companhia
 14 de dezembro – Pombal | “Uma cabeça decepada”, do Grupo de
Interpretação Criativa – Formandos da Academia INATEL
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workshops, mostras de cozinha, mercado de trocas infantil, mostra de artesãos,

9.10 - Apoio às coletividades inseridas na freguesia.
Tal como temos vindo a fazer em anos anteriores, apoiámos algumas
associações culturais, recreativas, desportivas ou sociais, através de trabalhos
executados pelos nossos funcionários, assim como concessão de subsídios de
acordo com o regulamento em vigor, logística e outros.

O atendimento ao público foi aperfeiçoado e foi implementado um horário
alargado de funcionamento dos serviços de atendimento às sextas-feiras.

Além disso, para melhor gestão da informação entre os diversos serviços, foi
implementado o sistema de gestão documental unpaperGOV, naquela que é uma
parceria com o Município de Pombal. Este software de gestão vem trazer
melhorias na tramitação da informação, gestão de tarefas, gestão documental e
desmaterialização.

11. Galardão Eco-freguesias XXI 2019
A Freguesia de Pombal conquistou, pela primeira vez, o galardão Eco
Freguesias XXI, atribuído pela ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa.
Este é um reconhecimento pelo desempenho da freguesia em termos de
sustentabilidade ambiental, mas também pelo seu envolvimento e esforço no
sentido de ter um território mais sustentável.

A Freguesia de Pombal é uma das sete freguesias do concelho com este
galardão, tendo sido a mais bem pontuada no âmbito do galardão ao nível
distrital e a segunda melhor a nível nacional.
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10. Melhoria nos serviços administrativos da Freguesia de Pombal

12. Oportunidades de Financiamento
Estamos conscientes dos escassos recursos da Freguesia de Pombal para aquelas
que são as exigências crescentes, não só no que respeita aos procedimentos e
legislação a cumprir, mas também reforço de competências e exigência na
resposta às necessidades da comunidade em diversas áreas.

• Estágio PEPAL: candidatura à 6ª edição do PEPAL - Programa de
Estágios Profissionais na Administração Local, para estágio de um
técnico superior na área de Contabilidade, Gestão, Administração
Autárquica, ou Administração Pública. A candidatura foi alvo de
validação pelo governo, encontrando-se em fase de avaliação da
componente financeira (de acordo com o procedimento de candidatura
no âmbito do Portugal 2020). A Junta de Freguesia, cumprindo os prazos
exigidos, procedeu a abertura de um estágio e consequente procedimento
de seleção em 2019, o qual se encontra em execução.
• Fundo Ambiental: candidatura ao aviso “Economia Circular em
Freguesias – Programa JUNTAr +”, que visava o apoio a soluções locais
de economia circular. O projeto da Junta de Freguesia de Pombal foi
considerado elegível para financiamento, não tendo sido apoiado em
virtude de o montante disponível para financiamento ter sido esgotado,
apoiando somente 44 das 85 candidaturas consideradas elegíveis.
• Renovação de Aldeias (PDR2020): candidatura ao aviso n.º
003/TERRASSICO/10216/2019, com um projeto de requalificação do
Parque de Merendas do Cotrofe, o qual visa a sua preservação,
conservação e valorização.
A candidatura prevê a realização de atividades de manutenção, animação
turística e sociocultural (valorizando as tradições culturais do lugar do
Cotrofe, recriando o Ciclo histórico da Broa de Borra), criando atributos
que permitam dinamizá-lo e qualificá-lo como “Etno Parque do Cotrofe”.
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Neste sentido, foram realizadas três candidaturas a financiamento:

13. Conclusão
A Freguesia de Pombal tem vindo a ser pautada por uma dinâmica
reconhecida na ação social, educação, dinamização de atividades para a
comunidade, promoção de parcerias, melhoria continua dos serviços

permanente para aferir as necessidades e resolver os problemas das pessoas.
Os recursos não são ilimitados, mas o esforço permanente de todos os
colaboradores da freguesia tem garantido o cumprimento dos objetivos, daí
que seja justo deixar uma nota pública de agradecimento pela entrega e
dedicação de todos os colaboradores da Freguesia de Pombal.
No que respeita à gestão desses recursos, acreditamos que têm vindo a ser
otimizados e potenciados, garantindo mais e melhor serviço à comunidade.
A situação económico-financeira estável e saudável conseguida, bem como
a permanente procura de novas oportunidades de financiamento, permitemnos acautelar os recursos necessários para dar seguimento a novos
investimentos e à concretização dos projetos a que nos comprometemos até
ao final do mandato.
Estamos empenhados e motivados em continuar a promover um papel cada
vez mais ativo da Junta de Freguesia no seio da nossa comunidade, que
contribua para a missão de promovermos, juntos, o bem-estar e a felicidade
das pessoas que escolhem Pombal para viver ou trabalhar.

Pombal, 18 de junho de 2020

O Presidente da Junta de Freguesia de Pombal

Pedro Pimpão dos Santos
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prestados, proximidade às pessoas e, sobretudo, uma disponibilidade

