FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA
PLANO ESTRATÉGICO 2018/2021
Na última Assembleia de Freguesia, realizada em 18 de Dezembro passado, aquando
da discussão do Ponto Nº 4 da Ordem de Trabalhos, foi questionado o facto de no
documento referente ao Plano Plurianual de Investimentos não estarem consideradas
quaisquer investimentos e respectivas verbas para os anos subsequentes e qual a visão
do executivo da Junta de Freguesia para o futuro da nossa freguesia.
Na altura, respondemos que os documentos previsionais, Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos, foram elaborados sob a supervisão da empresa que
presta assessoria técnica à Junta de Freguesia e que, no entendimento desta, não era
obrigatório que o PPI expressasse obra a realizar nos anos seguintes.
Na verdade o Plano Plurianual de Investimentos é um documento obrigatório, deve
conter todos os investimentos a realizar e referir os valores alocados a cada um desses
investimentos para o ano em curso e para os anos seguintes se e em caso de haver
valores perfeitamente definidos.
Face ao exposto, os documentos previsionais, Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos, apresentados e aprovados na referida assembleia, cumprem todos os
pressupostos da lei e suportam com rigor a actividade da Junta de Freguesia de
Bidoeira de Cima para o ano em curso.
Contudo, porque somos adeptos da transparência de acção e consideramos nosso
dever prestar a melhor e mais completa informação aos membros da Assembleia de
Freguesia e, naturalmente, à população bidoeirense, elaborámos um documento a que
vamos chamar “Plano Estratégico 2018/2021”, onde plasmamos os investimentos e
acções previstos até final do mandato.
O Plano Estratégico 2018/2021 resulta do conhecimento profundo das necessidades
da população bidoeirense e é, afinal, o compromisso do executivo da Junta de
Freguesia de Bidoeira de Cima de tudo fazer para realizar o maior número possível das
propostas do manifesto eleitoral que apresentámos e foi sufragado nas Eleições
Autárquicas de 1 de Outubro de 2017.

Naturalmente, consideramos a gestão autárquica um processo dinâmico, pelo que não
excluímos a possibilidade de poderem aparecer outros projectos e investimentos que
se revistam de interesse para a freguesia e que, por esse facto, mereçam ser
executados em detrimento de outros.
Estamos, por isso, totalmente disponíveis para avaliar sugestões e ideias exequíveis e
que possam constituir uma mais-valia para a nossa terra.
Passamos a apresentar as acções e investimentos a realizar ao longo do mandato,
divididas por dois grandes grupos:
- Investimentos e acções da competência da Junta de Freguesia, realizados através de
receitas próprias e apoios pontuais a solicitar à Câmara Municipal de Leiria;
- Investimentos da competência da Câmara Municipal que decorrem do nosso trabalho
de pressão e sensibilização para as necessidades da população bidoeirense.

Investimentos e acções da competência da Junta de Freguesia
- Requalificação dos principais caminhos florestais, dotando-os das condições mínimas
indispensáveis para a circulação de viaturas de combate a incêndios florestais;
- Construção do recinto para a colocação dos contentores de monos, tendo em vista
dar condições de higiene e dignidade ao espaço adjacente ao Cemitério do Carriço;
- Construção de um furo de captação de água no Parque de Lazer da Sapateira;
- Construção de um Parque de Apoio ao Caravanismo no Parque de Lazer da Sapateira;
- Aquisição de terrenos para alargamento do Cemitério de Bidoeira de Cima
- Obras de ampliação do Cemitério de Bidoeira de Cima;
- Requalificação e pintura dos cemitérios da freguesia;
- Requalificação e pintura exterior do Edifício-Sede da Junta de Freguesia.

Investimentos da competência da Câmara Municipal
- Implementação do Balcão do Cidadão na sede da Junta de Freguesia;
- Implementação de um Plano de Combate e Defesa da Floresta contra Incêndios;
- Conclusão e apetrechamento do Centro Escolar de Bidoeira de Cima;

- Elaboração de projecto e concurso para a construção da rede de saneamento básico
nas localidades da Mata da Bidoeira, Pêga e Casais da Bidoeira;
- Implementação de uma solução para a recolha e tratamento dos efluentes suinícolas;
- Construção de novos ramais de iluminação pública, nomeadamente nas vias de
ligação entre localidades;
- Alargamento e construção de infra-estruturas nos espaços industriais da freguesia;
- Concessão de apoios financeiros e logísticos às colectividades e instituições
bidoeirenses, tendo em vista a prossecução dos seus objectivos;
- Apoio financeiro para a conclusão do Pavilhão Polidesportivo do Carriço;
- Requalificação da Casa da Cova;
- Apoio financeiro para aquisição de terrenos para alargamento do Parque de Lazer da
Sapateira;
- Conclusão da requalificação do CM 1038 (Estrada da Guia);
- Requalificação de arruamentos e vias de ligação entre localidades, com inclusão de
sistemas de drenagem de águas pluviais e construção de passeios pedonais nos locais
onde se justifiquem;
- Implementação de sistemas de redução de velocidade e segurança de peões nas vias
principais da freguesia.
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