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Caras e caros Cidadãos.

 Este é o nosso último boletim 
informativo, no atual mandato. 
 Foram quatro anos de intenso 
trabalho, acrescidos, nos últimos dois, da 
pandemia que muito condicionou a nossa 
ação. 
Em circunstâncias difíceis, fomos capazes 
de continuar a trabalhar, sempre , pelos 
nossos Fregueses, especialmente os que de 
nós mais precisaram.
 Terminamos um ciclo, de muito 
trabalho, é certo, mas também de muita 
satisfação, pelo reconhecimento que muitos 
de vós, nos endossaram.
 Com o sentimento do dever cumprido, 
um sincero BEM HAJA a todos os nossos 
Fregueses.

O Presidente da Freguesia de Viseu
Diamantino Santos
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ECO FREGUESIAS

BANDEIRA VERDE ECO-FREGUESIAS XXI
FREGUESIA DE VISEU, UMA FREGUESIA VERDE

Tudo começou em 2019, quando tivemos 
conhecimento do projeto ECO-
FREGUESIAS XXI, promovido pela ABAE 

(Associação Bandeira Azul da Europa). 
 Sensibilizados e preocupados com 
a sustentabilidade ambiental, entendemos 
que este projeto poderia materializar o 
nosso contributo na construção de um 
projeto com futuro para as novas gerações.
 Reunimos informação, diligenciámos 
contactos com diversas entidades, 
mobilizámos os eleitos, funcionários e 
colaboradores e encetámos um trabalho 
que viria a levar à submissão da nossa 
candidatura ao Eco Freguesia XXI, edição 
2018-19. O resultado foi positivo, foi-
nos atribuído o galardão e a Bandeira 
Verde, sendo a Freguesia de Viseu a única 
galardoada de toda a Região Centro do País. 
 Este louvor premiou o nosso trabalho 

mas responsabilizou-nos e comprometeu-
nos a continuar esta missão de procurar 
sensibilizar os nossos fregueses para 
esta causa, incutindo o desafio de cada um 
se constituir como elo de uma corrente 
que assume o desiderato de usar práticas 
sustentáveis no seu dia a dia. A mudança 
pode e deve começar em cada um de nós. 
 Recentemente, decorreu a 3ª edição 
do Eco Freguesias XXI. Voltámos a dizer 
presente e fomos de novo reconhecidos com 
o galardão e com a Bandeira Verde para o 
biénio 2020-2021.
 O projeto ECO-FREGUESIAS XXI, visa 
incrementar o desenvolvimento sustentável 
à escala local, procurando envolver os 
cidadãos em geral e os executivos das 
juntas de freguesias em particular, na 
construção de uma sustentabilidade 
participada. A Freguesia, na sua escala 
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deve reconhecer e valorizar as práticas e 
políticas de sustentabilidade, valorizando, 
quer os processos de educação, cidadania e 
participação, quer os resultados, traduzidos 
no incremento da sustentabilidade do 
território, sempre numa visão holística do 
desenvolvimento sustentável e que valorize 
particularmente a intervenção do cidadão no 
seu espaço vivido. 
 Estamos e continuamos empenhados 
em incrementar a sustentabilidade, no âmbito 
da Freguesia, valorizando os processos de 
cidadania participativa. 
 Temos objetivos claros:
 - Motivar eleitos e eleitores, para a 
importância do seu papel como agentes do 
desenvolvimento sustentável à escala local; 
 -  Implementar programas de 
Educação Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável, em parceria com os projetos 
escolares no âmbito da implementação da 
Agenda 21 Local;
 -  Valorizar os processos de cidadania 
participativa;

 - Contribuir para o envolvimento de 
diversas entidades na massificação deste 
projeto;
 - Difundir o conceito de eco-freguesia; 
eco-bairro; eco-familia e eco-escolas;
 - Contribuir para a elaboração de 
indicadores de sustentabilidade local.
 Os  sinais  (notícias) que nos entram casa 
dentro, dando conta de calamidades naturais, 
(Inundações, secas, tempestades, furacões, 
incêndios, subida das águas do mar, etc), são 
alertas que deveremos ter em conta. Cabe-nos, 
individualmente e coletivamente, agir em prol 
da construção de um futuro sustentável, que 
não arrisque a vida das gerações vindouras.

ECO FREGUESIAS
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AÇÃO SOCIAL E MOVIMENTO ASSOCIATIVO
FREGUESIA DE VISEU, FREGUESIA SOLIDÁRIA

AÇÃO SOCIAL E MOVIMENTO ASSOCIATIVO

“Maldito vírus”, talvez a expressão mais 
comum e mais partilhada nos últimos 
tempos.  De facto, a Covid 19, ainda 

que num período em que presumidamente 
estamos a voltar a alguma normalidade, 
continua a atormentar famílias e tolher 
a atividade económica. Nestes tempos 
de pandemia, a Freguesia de Viseu não 
confinou, permitam a expressão, e desde 
o início que esteve na linha da frente, 
implementando ações, individuais e em 
parceria, dando resposta às necessidades 
emergentes, apoiando todos aqueles que, 
por motivos diversos, sentiram dificuldades.
 Neste período pandémico, 
revertemos orçamentos e focámos a nossa 
atenção nas pessoas mais necessitadas, 

disponibilizando meios humanos e 
financeiros, permitindo assim dar resposta 
e resolver situações de necessidades 
primárias.
Nestes tempos de pandemia registámos:
 + de 1500 atendimentos;
 + de 300 famílias apoiadas;
 + de 400 cabazes alimentares 
entregues; 
 + de 50 cartões “Abem” (acesso 
gratuito a medicação).
 Registámos também e com agrado, 
a resposta social dada pelas entidades, 
públicas e associativas, da Freguesia, 
foi também de extrema importância o 
programa municipal VISEU AJUDA, foi e é de 
extrema importância na primeira resposta 
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AÇÃO SOCIAL E MOVIMENTO ASSOCIATIVO

aos pedidos de ajuda. 
 Uma palavra de apreço à Associação 
Lenda Rebelde, que, desde a primeira hora, 
disponibilizou os seus serviços e colaborou 
em diversas ações nomeadamente na 
entrega dos cabazes alimentares e 
refeições.
 O movimento associativo da 

 Freguesia, outrora pujante e dinâmico 
sofreu muito neste período. As suas ações 
e atividades tiveram que ser reinventadas 
ou canceladas. 
As dificuldades financeiras acentuaram-
se. 
 A Freguesia de Viseu, percebendo 
o contexto, não deixou de disponibilizar 

meios financeiros para apoiar 
as associações. Celebrámos 
dezenas de protocolos de apoio 
e procurámos minimizar as 
dificuldades financeiras.
 Cremos e confiamos que o 
pior já passou. Acreditamos que 
em breve voltaremos ao nosso 
normal, mas também percebemos 
que deveremos continuar de porta 
aberta a ajudar quem mais precisa.
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ECONOMIA, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

A pandemia trouxe dificuldades aos 
Serviços e de forma geral, na 
Freguesia. Com enorme resiliência 

ultrapassámos todas as dificuldades 
colocando sempre no centro da nossa ação 
as freguesas e os fregueses.
 Aumentou-se a oferta para o 
mesmíssimo serviço e assim, entrámos 
na era digital, com serviços online, via 
e-mail e em breve, via balcão digital. O 
papel e os longos processos tornaram-se 
digitais, evitando o gasto desnecessário de 
recursos, pois, esta é uma “Eco Freguesia”.
 A celeridade, a eficiência e 
desmaterialização devem-se, em muito 
ao uso de programas informáticos, 
especialmente desenhados para as 
necessidades dos habitantes da Freguesia 
e dos serviços da mesma, dando respostas 
rápidas e eficazes. 
 Ainda que a pandemia o assim 
obrigasse, os serviços mantiveram-se 
sempre e constantemente “online”, ao 
dispor de todos os que necessitassem. Com 
as devidas cautelas e seguindo as normas 
da DGS, nenhuma solicitação ficou por 
responder.
 O atendimento agendado relevou-
se ser a forma mais dinâmica e segura. 

ECONOMIA, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 
DOS SERVIÇOS DA FREGUESIA

Evitam-se filas e esperas demoradas.
 No geral, a Freguesia não diminui o 
número de atendimentos, pelo contrário, 
com a oferta “digital”, aumentou e deu 
resposta a quem necessitava, estando 
sempre ao dispor dos seus moradores.
 Tentou-se com sucesso, servir 
bem, de forma clara, simples e célere, 
agindo sempre de forma cooperante e 
solidária, proporcionando um atendimento 
de proximidade, mesmo à distância de um 
“click”.
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ESPAÇO PÚBLICO

É para o executivo de Freguesia, uma 
preocupação fundamental, o espaço 
público., Faz parte do quotidiano de 

todos nós e nele passamos uma boa parte 
do nosso tempo. O espaço público é mais 
importante para a nossa comunidade.

        Daí a nossa grande preocupação, 
projetando novos espaços, reabilitando 
outros, cuidando do mobiliário urbano e 
focados na limpeza urbana e no cuidado dos 

espaços verdes.

        Viseu, como cidade com qualidade de 
vida e sendo a melhor Cidade para Viver, 
deve e da parte do Poder local, ter a maior 
das atenções para esta temática.

        Estamos preocupados e empenhados 
em melhorar essa nossa responsabilidade.

        É um dever que temos para com as 
nossas cidadãs e os nossos cidadãos.

ESPAÇO PÚBLICO
 CONSTRUIR, REABILITAR E MANTER



BOLETIM INFORMATIVO DA FREGUESIA DE VISEU | 9 

CIDADE COM ROSTO

O ‘CIDADE COM ROSTO’ é projeto de 
vídeo documental biográfico da 
autoria de João Pedro Pinto e que se 

centra nas figuras que marcam a vida da 
cidade.
 É um projeto que se enquadra 
naquele que é o papel da Freguesia de 
Viseu, de contacto mais próximo, empático 
e de valorização das suas gentes.
 Esta iniciativa teve o seu início 
em Dezembro de 2018, contando já com 
7 episódios publicados e revelou ser 
um sucesso, ultrapassando uma marca 
superior a 100 mil visualizações no seu 
acumulado.
 José Barros, Jorge do Carmo, Glória 
Paiva, Cuca Calheiros, Afonso Abreu, 
Eduardo Pinto e Padre Zé foram os rostos 
dos primeiros episódios deste projeto.

 Na Cidade com Rosto, os 
protagonistas são convidados a serem 
narradores do próprio percurso de vida, 
fazendo-nos viajar no tempo percorrendo 
as suas memórias, partilhando objetos e 
fotografias do seu arquivo pessoal, dando 
a conhecer factos que, muitas vezes, se 
cruzam com a própria história da nossa 
cidade.
 Este Trabalho reveste-se de enorme 
importância dado o apurado trabalho 
técnico levado a cabo e que passa pelo 
registo e restauro digital de imagens que 
são também em si, uma salvaguarda do 
património e da nossa memória coletiva.

CIDADE COM ROSTO
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BALCÃO DIGITAL
BREVEMENTE EM 
www.freguesiadeviseu.pt


