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NOTA INTRODUTÓRIA

Este é o primeiro orçamento do quadriénio 2013/2017. A proposta de
orçamento e das opções do plano que agora apresentamos corresponde
ao primeiro exercício do atual mandato que se iniciou em 2013,
desenhando-se assim um novo ciclo na nossa Freguesia.
Para 2014, o orçamento verifica uma redução ao nível da receita,
resultado da diminuição das transferências por parte da Câmara
Municipal em matéria do protocolo de delegação de competências.
A redução ao nível da receita exigirá a todos os vogais, um rigor ainda
mais acentuado no sentido de conseguir, com menos recursos
financeiros, assegurar uma gestão que vá ao encontro das exigentes
expetativas dos cidadãos.
Ainda que as dificuldades decorrentes da conjuntura obriguem a
medidas de ajustamento de gestão, o mesmo não impede o atual
executivo de realizar investimentos de que a população carece.
As apostas mais expressivas para o ano 2014 centram-se numa
presença mais próxima da população e na política social. Assim está
previsto para este ano a abertura da delegação da Junta de Freguesia
na Tapada das Mercês e a reformulação do sítio internet da Junta de
Freguesia. Na área social este orçamento cria, diretamente ou através
do apoio a instituições de âmbito social, condições
para minorar
algumas privações e contribuir para a inserção social dos mais
carenciados da nossa freguesia.
Para além destas duas áreas fundamentais, a Junta de Freguesia não
deixará de investir em pelouros igualmente importantes como sejam a
juventude, a educação, a cultura, o desporto e os movimentos
associativos. Por último, não podemos deixar de referir que este
orçamento contempla também um apoio, ainda que inicialmente
insuficiente, para o comércio local. Consideramos que é vital para a
nossa freguesia que este executivo desenvolva um conjunto de
iniciativas que desperte na população o interesse e vontade de voltar a
comprar no comércio local.
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Para a concretização dos objetivos aqui propostos, contamos com a
colaboração de todos, nomeadamente dos funcionários e colaboradores
desta Junta, pois só assim conseguiremos vencer os desafios que se nos
colocam.
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OBJETIVOS

Tendo presentes os constrangimentos orçamentais, na elaboração e
execução deste Plano de Atividades para 2014, pautamo-nos por uma
gestão responsável, transparente e sustentável, orientada para o
Cidadão.
Alguns princípios a considerar na implementação do Plano:
- Estabelecer as ações prioritárias
constrangimentos e objetivos da JFAMM;

em

função

do

contexto,

- No atual quadro de recursos financeiros e outros, entende a JFAMM,
promover ações, programas e projetos através de processos de
mecenato, sempre que possível, a serem estabelecidos ao longo de
2014;
- É desejo da JFAMM promover as ações em parceria com as Instituições
de referência na freguesia e com a comunidade em geral.
Para 2014, este executivo apresenta como principais objetivos:
- Criação de uma delegação da JFAMM no centro comercial Floresta
Center;
- Manutenção do apoio aos carenciados, idosos e deficientes;
- Manutenção dos espaços verdes e calçadas na freguesia;
- Manter e conservar os parques infantis e requalificar os polidesportivos
da freguesia;
- Reestruturação da organização interna dos serviços administrativos;
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- A realização de verdadeiras parcerias com as associações desportivas,
recreativas e culturais;
- Reformulação do site da JFAMM;
- Substituição do parque informático da JFAMM.
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ATIVIDADES PREVISTAS

EDUCAÇÃO
Nesta área apresentamos como principais atividades o desenvolvimento
de iniciativas que promovam a integração entre os centros escolares, as
famílias e a comunidade. Consideramos que esta aproximação deverá
ser feita nomeadamente através de iniciativas como a comemoração do
“dia da criança”, do “dia da árvore”, a realização do “AnimaEscolas
2014” e das “decorações de Natal”.
Pretendemos igualmente apoiar, mediante as nossas disponibilidades
financeiras, projetos de caráter educativo apresentados pelas escolas,
instituições e associações da nossa Freguesia.
Consideramos premente o apoio a alunos com necessidades educativas
especiais. Pretendemos, em conjunto com as escolas, identificar as
necessidades e, mediante as possibilidades financeiras da Junta,
suprimir algumas lacunas. De referir que no orçamento deste ano
aumentámos em 150% a verba alocada nesta rubrica.
CULTURA E TEMPOS LIVRES
Promover atividades de cariz cultural, nomeadamente a comemoração
dos 40 anos do 25 de abril.
Apoiar instituições da nossa freguesia
desenvolvimento de atividades culturais.

que

se

dedicam

ao

Manter o apoio ao festival de teatro de improviso.
Em consonância com os anos anteriores iremos organizar as Festas de
Nª Sra. da Natividade.
Realização da iniciativa música está na rua.
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Organização de uma exposição colectiva de artes plásticas com artistas
da freguesia.
Realização da iniciativa cinema está na rua.
Organização do Fórum cultural e desportivo.
SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
As necessidades sociais da nossa freguesia ultrapassam em muito a
capacidade de resposta da nossa Junta. No entanto, este pelouro
mereceu por parte deste executivo uma atenção especial, pois é um dos
órgãos com maior dotação orçamental.
Colaborar com as instituições locais que desenvolvam atividades que
contribuam para o bem-estar social da população. Prevê-se aqui manter
o apoio financeiro atribuído às instituições parceiras da junta, entre
outras, a Diakonia, Ser Alternativa.
Manter o programa Escolhas – Protocolo com a ACAS (Associação LusoCaboverdeana), para o Casal de São José, e com o Grupo de
Aeromodelismo “Os Caças”, para a Tapada das Mercês.
Apoiar os diversos projectos que são desenvolvidos por instituições,
como sejam o projeto “Crescer, Viver e Integrar”, realizado em conjunto
com a Associação Islâmica, o projeto “Academia da Motivação”,
desenvolvido pela Diakonia, e o projeto para as atividades de Verão, do
Centro Comunitário Paróquia de Algueirão-Mem Martins .
Manter os apoios sociais, nomeadamente a comparticipação na
aquisição de bens de primeira necessidade, como sejam medicamentos,
bens alimentares e fraldas.
Apoiar, mediante disponibilidade financeira, as famílias carenciadas na
aquisição de material escolar para os filhos e na aquisição de
equipamentos, como por exemplo, camas articuladas, cadeiras de rodas,
etc.
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Promover o Atelier de Tempos livres “Oficina do Tempo”. Trata-se de
uma iniciativa que procura trabalhar os cidadãos que se encontram em
situação de isolamento e/ou exclusão social.
Em parceria com o Mem Martins Sport Clube e o Progresso Clube
manteremos as Salas de Movimentação, espaços em que os seniores
praticam ginástica específica para a sua idade.
Realizar os passeios 3ª idade.
Promover a organização do Fórum Comunitário
necessidades para a freguesia ao nível da ação social.

–

Debate

das

Colaborar na realização da iniciativa Tapada em Festa.
REQUALIFICAÇÃO URBANA
Resultado da celebração do protocolo a Junta participa ativamente na
conservação e manutenção de bermas e calçadas.
De referir, contudo, que em comparação com o orçamento de 2013 e
como referido anteriormente, há uma redução neste orçamento da
verba destinadas a esta área na ordem dos 12%.
Aqui temos previsto as despesas inerentes a dois concursos públicos:
um referente ao fornecimento contínuo de materiais diversos destinados
à manutenção de calçadas, bermas e valetas, nomeadamente a pedra, o
cimento, o areão, etc, e outro referente à mão-de-obra destinada à
manutenção de calçadas, bermas e valetas.
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PROTECÇÃO CIVIL
Considerando que a protecção Civil é uma actividade que visa prevenir
riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe,
de origem natural ou tecnológica, atenuar os seus efeitos e socorrer as
pessoas em perigo, contemplamos uma verba destinada a apoiar as
forças da nossa freguesia.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO
Consideramos importante que se desenvolva, em conjunto com os
comerciantes e a Associação que os representa, um projeto que visa o
apoio à revitalização do comércio da nossa vila. Programa de animação
cultural, com promoção do cartão desconto, entre outras, e que terá
sempre como objetivo incentivar a população em comprar no comércio
local.
Paralelamente, pretendemos também resolver os problemas de higiene
e saúde e modernizar o minimercado paroquial do Algueirão.
AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES
Relativamente a este orçamento, e pela primeira vez, foram
contabilizados os custos de estrutura envolvidos neste Pelouro.
Concretizando melhor, nos anos anteriores não se tinha em conta os
custos associados ao colaborador da Junta que supervisiona os
trabalhos, a colaboradora que gere as reclamações, as despesas
correntes como, por exemplo, associadas à viatura, o telefone, etc, etc,
Outro dado importante que resulta deste protocolo é o facto dos
contadores e o consumo de água destinada à rega dos jardins passar a
ser da responsabilidade desta Junta. A verba prevista é sensivelmente
de 82 mil euros anuais. Com esta realidade temos um novo desafio: não
só criar condições de melhor racionamento da água destinada à rega
dos espaços verdes, mas também e sobretudo, reequacionar os próprios
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espaços, como seja, por exemplo a introdução de plantas e flores que
não necessitem de grande manutenção.

PARQUES INFANTIS E DE ATIVIDADE FISICA E POLIDESPORTIVOS
Considerando
a
importância
dos
parques
infantis
para
o
desenvolvimento, criatividade e felicidade das nossas crianças propomonos:
Acompanhar a construção em curso do Parque Infantil da Praceta Rocha
Martins no Algueirão.
Construção de um novo Parque Infantil (desde que a CMS disponibilize
um espaço verde adequado e protocolado com a Junta de Freguesia).
Conservação e manutenção permanente de todos os parques infantis e
os parques de manutenção física.
Modernização de alguns parques existentes, nomeadamente as
superfícies de impacto nas zonas de queda, substituindo-as por
superfícies de impacto em borrachoso.
Acompanhamento de todas as intervenções da CMS realizadas na
freguesia, independentemente de serem ou não parques protocolados.
DESPORTO
Um dos principais objetivos será a promoção da prática da atividade
física ao ar livre. Neste sentido, realizaremos no período entre Abril a
Julho, a iniciativa “ 8 horas sempre a bombar”.
Realização do “ Grande Prémio de Atletismo e Caminhada Três
Gerações”.
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Apoio aos clubes nas suas iniciativas tendo sempre em consideração as
atividades anteriormente realizadas/promovidas e, naturalmente, as
iniciativas que se propõem realizar.
Criação de prémio que homenageie atletas e clubes da freguesia que se
destacaram em provas nacionais e internacionais.
Apoio ao desporto adaptado, principalmente através da oferta de
materiais de manutenção para os equipamentos.
Apresentação de proposta à CMS para colocação de aparelhos de
manutenção na praceta Rocha Martins.
Manutenção de todos os espaços e
responsabilidade da Junta de Freguesia.

equipamentos

que

são

da

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Como referido anteriormente, propomos abrir uma delegação da Junta
de Freguesia na Tapada das Mercês. Será uma importante medida de
aproximação da população ao poder local.
Pretendemos também substituir o parque informático que se encontra
obsoleto e que, neste momento, é insuficiente para satisfazer as
necessidades dos serviços.

COMUNICAÇÃO E IMAGEM
O nosso desafio será reformular a forma de comunicação e de
relacionamento entre a Junta de Freguesia e o cidadão. É premente
informar, dar conhecimento e, simultaneamente, promover as iniciativas
a realizar pelo executivo.
De sublinhar que já começámos esta “reforma” com a página da Junta
no facebook. Desde novembro que temos mais um meio de informação
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e comunicação. Será também neste local que daremos nota dos eventos
a realizar, divulgaremos comunicações importantes e destacaremos
conteúdos.
Outra das nossas iniciativas será a reformulação do sítio internet da
Junta de freguesia. Pretendemos que ele seja mais interativo (onde o
cidadão possa, de forma mais directa apresentar as suas sugestões),
com informação atualizada e de fácil acesso ao cidadão, aproximando o
cidadão ao poder local.

JUVENTUDE
Os jovens são cada vez mais importantes para o sucesso da sociedade
civil. É dever deste executivo apoiar e colaborar com as associações
juvenis no desenvolvimento de projetos que contribuam para o sucesso
pessoal e profissional, bem como para o bem-estar de todos os jovens.
Iremos comemorar o “Dia da Juventude” (Festival da Juventude), com
um espetáculo na Quinta do Buttler, onde os artistas são os jovens das
escolas da Freguesia. Manteremos o apoio, em parceria com outros
pelouros, para a realização do AnimaEscola. Continuaremos a realizar,
em parceria com algumas entidades da Freguesia, nomeadamente a
“Cresce Sempre em Flor”, a “Associação Juvenil a Ponte”, entre outros,
os Campos de Férias da Páscoa e de Verão.
Manter apoios diversos a diferentes entidades que promovam atividades
que envolvam os jovens da Freguesia.
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