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UM BEBÉ... UM FUTURO!

MOB+

Projeto mais emblemático
da Freguesia, revelou-se um
pilar fundamental na vida
dos nossos seniores.

Projeto inovador no Concelho, dando resposta de apoio à natalidade,
às jovens famílias da Freguesia.

Projeto que assegura transporte
gratuito à população de Pedroso e Seixezelo, sendo um verdadeiro serviço de proximidade.

Caras e Caros amigos
Sempre encarei que os mandatos autárquicos devem ser executados com respeito por aqueles que nos elegem. Esse respeito demonstra-se de várias formas. Cumprimento do programa
eleitoral apresentado, honrar a palavra dada, executar as nossas funções com rigor e transparência e, prestar contas, pois só uma população informada terá os meios para fiscalizar e
avaliar a execução do mantado que atribui.
É, pois, com um sentimento de dever cumprido que vos apresento um resumo da atividade
autárquica desenvolvida. Uma atividade assente nas pessoas, criando melhores condições
para a nossa população, promovendo a participação cívica e a adesão aos projetos que fomos lançando, sempre com o lema dedicados às pessoas.
Uma atividade, onde em parceria com a Câmara Municipal, foi possível realizar uma enorme
transformação em Pedroso e Seixezelo, fruto da concretização de um plano de investimento
inteligente, desde a reabilitação de uma grande parte da rede viária, à reabilitação das nossas escolas, à construção de equipamentos e infraestruturas, bem como a criação de locais
de fruição.
Procurei também desenvolver a nossa atividade de forma a potenciar a promoção e reconhecimento da marca “Pedroso e Seixezelo”, num contexto municipal e até supramunicipal, fruto
do lançamento de inúmeros e inovadores projetos durante este mandato nas áreas da ação
social, educação, cultura e desporto.
Mas como em qualquer atividade que pretendemos desenvolver, o rigor financeiro é imprescindível, pois só com boas contas e disponibilidade de recursos é possível a concretização
dos projetos e investimentos idealizados para o desenvolvimento de Pedroso e Seixezelo.
Chegou, pois, a hora da vossa avaliação ao trabalho desenvolvido por mim e pela minha equipa
durante estes anos. Um longo caminho já foi percorrido, seguramente com falhas, mas também com a certeza de que dei o melhor em cada decisão e ação realizada.
Continuem a acreditar neste projeto de transformação e evolução da nossa Freguesia.
Conto convosco. Podem sempre contar comigo.
Um abraço,

Filipe Silva Lopes
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A vida autárquica tem os seus momentos de avaliação. As eleições são um dos mais importantes. Nestas eleições
autárquicas de 26 de setembro, estão em avaliação duas coisas: por um lado, o balanço do trabalho efetuado,
a competência na gestão, as opções assumidas e a forma humanista como nos dedicamos à causa pública e às
pessoas; por outro lado, os nossos compromissos para os próximos 4 anos.
O balanço do trabalho é claro: colocamos o município de Gaia no grupo das Câmaras de boas contas, baixamos
taxas e impostos municipais, extinguimos a taxa de rampas, ao mesmo tempo que mantivemos um forte
investimento e um conjunto de programas municipais direcionados para as famílias (apoio aos cuidadores
informais, apoio ao arrendamento, programas inovadores na educação e na ação social), em particular para as
classes médias. Mais ainda: a forma como enfrentamos a Pandemia deve ser avaliada, a capacidade como nos
organizamos como comunidade, com as empresas, a nossa rede social e as famílias para respondermos a um dos
maiores dramas das últimas décadas.
Gerimos com rigor e seriedade, assumimos soluções participativas e decisões assentes na coesão social e
territorial. Não abdicamos de projetar a cidade para os grandes investimentos (Metro, Hospital de Gaia, ferrovia,
rede viária, escolas e equipamentos públicos), ao mesmo tempo que assumimos novos desafios na melhoria da
cidade, como os transportes e a habitação de rendas acessíveis.
Os próximos anos são decisivos: os novos desafios, os novos quadros financeiros, a recuperação pós-pandemia
exige competência, conhecimento e experiência. É o tempo de nos unirmos como nunca para construirmos um
futuro melhor para todos.
Queremos projetar a cidade, dar-lhe mais e melhores espaços verdes, apoiando as empresas que se instalem
e criem emprego, reforçando a segurança e a proteção civil, sempre com a educação e a ação social como
prioridades. Criaremos uma Incubadora, uma Unidade de Cuidados Continuados, um Jardim-Museu Botânico,
dois silos-auto para estacionamento, um novo Centro de Saúde na freguesia e reforçaremos o papel da Câmara
no apoio às famílias, aos mais jovens e idosos. Reforçaremos a aposta iniciada nos transportes e na habitação.
Na União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, confio no Filipe Lopes e na sua equipa para continuar o trabalho
de parceria em prol das pessoas. A sua dedicação, iniciativa e competência são marcas fundamentais para uma
gestão que valoriza a democracia local. As suas ambições são as nossas ambições. O trabalho que desenvolveu
nas freguesias fala por ele e incentiva-nos a apoiá-lo, a ele e à sua equipa. Estaremos juntos neste trabalho que
temos pela frente, pelas freguesias e pelas pessoas.
Peço que vote. Se o balanço que faz é positivo, dê-nos a sua confiança para mais 4 anos de desenvolvimento. É
muito importante a sua participação e o seu voto para dar mais força a Gaia e aos seus representantes. Entendo
que merecemos o seu voto e a sua confiança. Tudo faremos para os merecermos a cada dia, como até hoje.
Um abraço do

Eduardo Vítor Rodrigues

COVID-19
A pandemia Covid-19 revelou-se como um dos
maiores desafios que há memória para todos
os autarcas.

MÁQUINAS DE DESINFEÇÃO COVID-19

Para minimizar o impacto da pandemia
na nossa população e, em parceria com
a Câmara Municipal, implementamos o
projeto “Juntos por Si!”. Para além da
parceria com o Município, foi possível localmente estabelecer parcerias com empresas, escolas e um grupo de voluntários, dando as seguintes respostas:
-

Levar os alimentos e medicação a casa;
Pagamento de pensões ao domicílio;
Cedência de computadores às escolas;
Distribuição de máscaras à população;
Transporte de refeições gratuitas;
Atribuição de tapetes desinfetantes às
escolas;
- Apoio ao Centro de Saúde.

RASTREIO MÓVEL COVID-19

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL
Pedroso e Seixezelo pretende ser uma Freguesia próxima e solidária com a sua comunidade.
Direcionadas para famílias e pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, a Junta de
Freguesia, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, disponibiliza uma
resposta multidimensional através de programas de ajuda social, nomeadamente: Programa
de Emergência Social, Pedroso e Seixezelo com Farmácias Solidárias, Pedroso e Seixezelo
com Óticas Solidárias, Pedroso e Seixezelo com Sorrisos Solidários e Cabazes de Natal.

FARMÁCIAS SOLIDÁRIAS

ÓTICAS SOLIDÁRIAS

FARMÁCIAS SOLIDÁRIAS

Em 2019, criou-se o projeto “Um bebé…um Futuro”, inovador no Concelho, dando resposta
de apoio à natalidade, direcionado a um segmento da população que inicia uma nova fase da
sua vida.

UM BEBÉ... UM FUTURO!

SAÚDE E
AMBIENTE
Fruto das políticas ambientais implementadas, somos uma das 93 Freguesias com o
selo Eco-Freguesias a nível nacional.

DIPLOMA BANDEIRA VERDE
ECO-FREGUESIAS 2021

O Dia pela Saúde é uma iniciativa anual de
promoção de saúde e bem-estar, que disponibiliza gratuitamente, num único espaço, diferentes tipos de rastreios.
Para colmatar as necessidades diárias existentes, o Posto de Enfermagem de Pedroso
e Seixezelo é uma referência na proximidade com a população, dispondo de cuidados primários de enfermagem, acessíveis
gratuitamente a toda a comunidade.
A colaboração com a Suldouro, na iniciativa Recolha Porta a Porta, é uma das prioridades da Junta de Freguesia.
UM DIA PELA SAÚDE

No âmbito do programa municipal “Juntas
mais Verdes”, foi-nos atribuído recentemente uma viatura 100% elétrica.

POSTO DE ENFERMAGEM

JUNTAS MAIS VERDES

ESPAÇO CIDADÃO

POSTO DE CORREIOS

MAIS E MELHORES
SERVIÇOS
O Posto dos Correios de Pedroso e Seixezelo e o Espaço Cidadão são dois serviços que
funcionam diariamente no edifício em Pedroso
e pretendem criar uma proximidade com a população. Os serviços administrativos são também disponibilizados via online, com o objetivo de dar resposta rápida e sem deslocações
físicas aos serviços.
A implementação de um sistema de Gestor de
Filas permitiu à Junta de Freguesia adaptar as
necessidades do utente, disponibilizando assim um melhor atendimento à comunidade.

CERTIFICAÇÕES

Com o objetivo de fazer cada vez mais e melhor, a Freguesia de Pedroso e Seixezelo desde 2017 é certificada pelo Sistema de Gestão
da Qualidade. Em 2019 foi distinguida com o
selo de Eco-Freguesias XXI e em 2020 com o
distintivo de Comunidade Pró-envelhecimento.
GESTOR DE FILAS

ASSOCIATIVISMO

APOIO AOS ATLETAS LOCAIS
CARLA SILVA E MARCO APURA

PROTOCOLO B.V. CARVALHOS

PROTOCOLOS COM COLETIVIDADES

A Junta de Freguesia, anualmente, procede
à assinatura de protocolos de apoio financeiro com as coletividades e instituições de
Pedroso e Seixezelo.
Para além do apoio para a atividade corrente,
a Junta de Freguesia apoia as necessidades
pontuais das instituições, como por exemplo,
o apoio para a aquisição de ambulância de
emergência médica por parte da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos
Carvalhos.
Neste âmbito, também têm sido apoiados
atletas locais, que se têm vindo a destacar
nas diferentes modalidades desportivas.

PROTOCOLO COM ESCOLAS

PETRUS RUN

DESPORTO
A prática do exercício físico poderá, também, ser encarada como uma forma de convívio, desafio e superação pessoal.
A Petrus Run é um exemplo de superação pessoal, mas também de convívio, que atrai e promove atletas de todo o país.
A aposta contínua nos Jogos Juvenis de Gaia, tem alcançado inúmeras conquistas nas diferentes modalidades.

TORNEIO VELHAS GUARDAS

JOGOS JUVENIS DE GAIA

CULTURA
FESTIVAL DA CEREJA

FESTA DO CANECO

Dinamizar a cultura, potenciar a interação e o convívio das famílias, tem sido
uma forte aposta de Pedroso e Seixezelo, sempre com o objetivo de envolver
a comunidade, instituições e as coletividades locais. Ao longo dos últimos anos
têm sido criados projetos e eventos com o objetivo de todos desfrutarem do
melhor que a Freguesia tem para oferecer.
Com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, criou-se a Festa do
Caneco e o Festival da Cereja, que representam dois eventos de referência no
concelho, em que o convívio, a gastronomia tradicional e a música preenchem
o recinto e são focos de grande atratividade.
O Cinema ao Ar Livre, as Cerimónias do 25 de Abril, a Caminhada de Abril, o
Passeio Sénior, a Homenagem aos Ex-Combatentes, o Concerto de Natal Solidário e as Noites de Comédia, são exemplos de projetos/eventos que surgiram nos últimos anos, com foco na cultura e na comunidade e que apesar de
bem diferentes, representam momentos de grande valorização e interatividade
para a comunidade da Freguesia.

HOMENAGEM AO EX-COMBATENTE

CAMINHADA SOLIDÁRIA DE ABRIL

CERIMÓNIA DO 25 DE ABRIL

CINEMA AO AR LIVRE

CONCERTO SOLIDÁRIO DE NATAL

NOITES DE COMÉDIA

PASSEIO SÉNIOR

EDUCAÇÃO
E EMPREGO
REGRESSO ÀS AULAS

CAMPO DE FÉRIAS

ENTREGA DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA

FEIRA DE EMPREGO

Criar laços e desenvolver projetos com os
Agrupamentos de Escolas, é uma das prioridades da Junta de Freguesia.
O projeto Pedroso e Seixezelo Regresso às Aulas, simboliza o arranque de cada novo ano letivo,
oferecendo a todas as crianças do 1.º ciclo e pré-escolar um kit de material.
A iniciativa Escola Vai à Junta, pretende estimular a comunidade à participação cívica dos mais
novos.
Pedroso e Seixezelo é uma das Freguesias a nível
nacional com o reconhecimento de Eco-Freguesia. Um dos projetos desenvolvidos com as escolas da Freguesia é o Eco-Decorando, que envolve
a comunidade escolar do ensino básico e recorrendo a produtos maioritariamente reciclados.
O Campo de Férias, é um projeto de grande impacto, que permitiu colmatar a necessidade das
crianças ocuparem o período de verão das férias
escolares.
Em 2015 surge o projeto mais emblemático da
Freguesia, a Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo. Com uma enorme variedade de disciplinas à disposição do aluno, este projeto revelou-se
um pilar fundamental na vida de muitos seniores,
que encontraram na Academia companheirismo e
evolução pessoal numa idade tardia.
Fruto da parceria da Junta de Freguesia com o
IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), foi possível disponibilizar formação contínua
a jovens e desempregados, resultando no ano de
2019 na 1.ª edição da Feira de Emprego de Pedroso e Seixezelo, com oportunidades reais de
emprego e o tecido empresarial local.
Em 2021, dinamizou-se o projeto “Roteiro pelas
empresas”, com o principal objetivo de promover as empresas sediadas na Freguesia, de forma
a estabelecer, sempre que possível sinergias com
as mesmas.

ACADEMIA SÉNIOR

MOBILIDADE E TRANSPORTES
A falta de transportes continua a ser uma das fortes preocupações, nomeadamente no que
diz respeito à sua frequência. Nesse sentido, reivindicamos junto dos operadores privados o
aumento do número de carreiras e a melhoria da qualidade das viaturas. Mas neste âmbito,
importa destacar a verdadeira revolução operada na bilhética que muito beneficiou os nossos
fregueses. A adesão de todas as carreiras ao Andante, os passes gratuitos para jovens entre
os 13-18 anos e para os alunos do ensino superior são uma realidade.

MOB+

De forma a minimizar as dificuldades de deslocação da população da Freguesia e com o
apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, implementamos o projeto MOB+, que
assegura a toda a população da Freguesia o transporte gratuito entre o domicílio e os seguintes destinos:
-

Junta de Freguesia
Posto de Correios de Pedroso e Carvalhos
Centro de Saúde dos Carvalhos e Hospital
Farmácias da Freguesia
Instituições para a realização de análises e tratamentos clínicos

Este projeto reveste-se de um verdadeiro serviço de proximidade.

FEIRA DOS CARVALHOS

DUPLA ROTUNDA EN1

OBRAS
A preocupação com a rede viária é uma das prioridades da Freguesia de Pedroso e Seixezelo. Ao longo
dos anos, já foram repavimentadas inúmeras ruas e
pavimentadas ruas que ainda se encontravam em terra, contemplando mais de 80 intervenções.
A criação e melhoramentos de espaços públicos e
a construção de equipamentos e infraestruturas, foram uma das prioridades ao longo dos últimos anos.
SEDE ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO

A preservação e reabilitação do património são das
intervenções mais realizadas. O exemplo, nesta área,
são os cemitérios, lavadouros e fontanários.

CASA MORTUÁRIA DE SEIXEZELO

RUA DE MEXEDINHO

LAVADOURO DAS NOGUEIRAS

RUA DA LOMBA

QUARTEL GNR

ESCOLA BÁSICA SENHORA DO MONTE

PRAÇA DOS COMBATENTES

POLIDESPORTIVO DE SEIXEZELO

PRAÇA DA SAUDADE

PISCINA MUNICIPAL AURORA CUNHA

CAMPO DE JOGOS F.C. PEDROSO

PARQUE S. BARTOLOMEU

