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NOTA INTRODUTÓRIA  

 

O presente documento visa enunciar as Grandes Opções do Plano para 2015, 

enquadradas nas estratégias de rigor das finanças públicas, de consolidação 

orçamental e de desenvolvimento, as quais integram um leque diversificado de ações e 

de projetos que visam contribuir para a prossecução dos grandes objetivos 

estratégicos do atual mandato autárquico. 

 

Estas opções, dando continuidade ao processo de transformação iniciado, visam 

concretizar os compromissos que o Executivo assumiu, desde o início, para com os 

Vilacondenses, criando o enquadramento apropriado ao cumprimento efetivo das 

prioridades definidas e para o investimento em áreas tão importantes para o bem-

estar da população como a ação social, a educação, a cultura, a promoção da 

sustentabilidade ambiental e a requalificação do espaço e do serviço público. 

 

Ancoradas em onze vetores estrturais, as diretrizes propostas para 2015 apresentam 

as iniciativas e as medidas sectoriais definidas como prioritárias conducentes à 

promoção contínua das políticas de reforço da coesão social e territorial, de equidade, 

de solidariedade, de cidadania activa, de justiça, de segurança, de competitividade, de 

modernização, de sustentabilidade ambiental e de promoção da identidade local, 

respeitando o caminho que assegura a sustentabilidade das finanças públicas. 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

 Continuaremos a priorizar e a promover uma política de proximidade junto da 

comunidade escolar e educativa, auscultando eventuais necessidades, identificando 

constrangimentos ao sucesso do processo ensino-aprendizagem, contribuindo, de 

acordo com as nossas idoneidades, para a eficácia e a eficiência do Ensino e da 

Educação Escolar na freguesia. 

 

 Implementaremos mais uma edição do projeto de Educação Física e de Expressão 

Motora junto de crianças que frequentam os estabelecimentos de Educação Pré-

escolar da freguesia, perante o reconhecimento da mais-valia desta iniciativa para o 

desenvolvimento e o crescimento global das crianças que nele têm participado.  

 

 Daremos continuidade ao projeto Educação, Sensibilização e Expressão Musical nos 

Jardins de Infância da Freguesia, junto das crianças dos 3 aos 6 anos de idade que 

os frequentam. Um projeto reconhecido como complementar e fortalecedor da 

Educação pelos participantes, pelos seus encarregados de educação e pelos 

Educadores das instituições envolvidas, em edições anteriores.  

 

 Pretendemos celebrar novos protocolos de cooperação com os centros de 

Formação do IEFP, de modo a continuar a assegurar oportunidades de formação 

profissional, visando a reciclagem e aperfeiçoamento profissional e a melhoria do 

perfil de empregabilidade de cidadãos desempregados à procura de um novo 

emprego. 
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AÇÃO SOCIAL 
 

 Procederemos ao acompanhamento das Instituições de Solidariedade Social locais 

e procederemos ao reforço dos apoios concedidos para fazer face a situações de 

emergência social que possam surgir no quadro da atual crise económica e 

financeira e que será gerido com preocupações de equidade social e elevado grau 

de rigor. 

 

 Daremos continuidade ao projeto Espaço das Famílias, uma resposta social local 

que tem acompanhado cidadãos em situação de carência socioeconómica, apoiando 

(após um rigoroso processo de identificação e de caracterização) nas mais diversas 

formas, e na medida das nossas possibilidades, em articulação com os parceiros da 

Rede Social local. 

 

 Procuraremos assegurar a continuidade do Gabinete de Inserção Profissional, uma 

infra-estrutura de proximidade de apoio a jovens e adultos desempregados na 

definição e no desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no 

mercado de trabalho, e junto de empresas nas suas necessidades de recrutamento e 

selecção de novos colaboradores, em estreita cooperação com o Centro de Emprego 

local.  

 

 Pretendemos dinamizar a iniciativa Apoio Social Alimentar, visando que famílias da 

freguesia com maiores carências económicas vivenciem as festividades do Natal e 

da Páscoa com menor privação através da atribuição de cabazes com géneros 

alimentares. 

 

 Pensando nas necessidades da população mais idosa da freguesia, a par do 

isolamento social e da solidão, promoveremos iniciativas que promovam o Convívio 

Social e o intercâmbio intergeracional, destinado a cidadãos Vilacondenses com 

mais de 65 anos. 

 Pretendemos dar continuidade à colaboração com o Instituto de Reinserção Social, 

no acolhimento de jovens e de adultos para desenvolvimento de actividades 
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socialmente úteis, na resposta alternativa a outras medidas de Cumprimento de 

Pena. 

 

 Procuraremos promover a actividade piscatória e a enaltecer as “gentes do mar”, 

como identidade da freguesia, bem como dar visibilidade à importância da 

Segurança no Mar, em acções conjuntas com a Associação Pró-Maior Segurança do 

Homem do Mar.  

 

 

 

GESTÃO PARTICIPADA E FINANÇAS 
 

 

 Visando aprofundar o exercício de cidadania junto dos Vilacondenses daremos 

início à iniciativa Orçamento Participativo, iniciando-a pelas associações sem fins 

lucrativos, procurando estimular um processo de aumento do envolvimento de 

todos aqueles que têm desejo de manifestar a sua vontade e de contribuir com 

ideias e soluções de intervenção em áreas de competência da Freguesia. Todas as 

propostas serão sujeitas a uma avaliação prévia quanto à sua exequibilidade 

técnica e ajustamento à dimensão financeira, e posteriormente colocadas a votação. 

Serão vitais contributos para complementar a nossa atuação. 

 

 Procuraremos manter o rigor na execução financeira demonstrada nos últimos 

anos, no sentido de manter a autarquia sempre provida dos meios financeiros 

essenciais ao seu funcionamento. 

 

 Iniciaremos um processo alargado de revisão do atual regulamento de taxas e 

licenças, procurando a sua simplificação, modernização e fazendo dele um 

instrumento ao serviço da população.   
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SAÚDE 
 

 Continuaremos a investir na promoção de um conjunto de Encontros tendo em 

agenda um conjunto de conversas sobre temáticas contemporâneas no domínio da 

Saúde e Bem-estar, dinamizando o Projeto Conversas Com Saúde. 

 

 Daremos visibilidade às Medidas de Prevenção de Doença e Promoção da Saúde em 

articulação com os Serviços de Saúde. 

 

 

DESPORTO 
 

 Pretendemos desenvolver uma política desportiva empenhada e dedicada aos 

vários segmentos da população. 

 

 Dinamizaremos mais uma edição da iniciativa Desporto Sénior, junto dos cidadãos 

vilacondenses com mais de 55 anos, visando, através do projeto, promover um 

envelhecimento ativo junto da população sénior vilacondense. 

 

 Manteremos em funcionamento o Ringue Polidesportivo das Caxinas, procurando 

continuar a assegurar as condições deste espaço para a prática desportiva e 

recreativa. 

 

 Estudaremos a possibilidade técnica e financeira de aumentar, ainda mais, a 

qualidade do Ringue Polidesportivo das Caxinas, visando o aumento da sua 

versatilidade e das horas de utilização. 

 

 Continuaremos a desenvolver uma política de proximidade junto das coletividades 

desportivas locais de modo a contribuir para a prossecução das suas iniciativas, 

apoiando, com comparticipações financeiras e com a oferta de materiais, de acordo 

com as nossas idoneidades. 
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JUVENTUDE 
 

 Pretendemos dar continuidade a um conjunto de iniciativas que vão ao encontro 

das expectativas, das necessidades e dos anseios dos jovens vilacondenses, 

designadamente na esfera do Empreendedorismo, Desporto, Educação, Formação, 

Saúde, Acão Social, Solidariedade, Cultura, Lazer, Voluntariado, Cidadania, 

Associativismo, entre outras. 

 

 Pretendemos proporcionar oportunidades de integração no mercado de trabalho a 

jovens que procuram o seu primeiro emprego ou um novo emprego, por via da 

formação em contexto de trabalho junto do tecido empresarial local, ou da 

integração profissional em entidades empregadoras, através do Gabinete de 

Inserção Profissional desta Junta. 

 

 

 

 

CULTURA 
 

 Pretendemos reforçar a Freguesia de Vila do Conde como um ponto agregador e 

difusor de cultura nas suas mais variadas formas, constituindo um marco de 

referência no contexto dos circuitos de turismo cultural do concelho, acolhendo 

mostras ao público de expressões artísticas e propondo programas culturais 

combinados e integrados, tradicionais ou inovadores. 

 

 Dinamizaremos mais um Encontro de Autodidatas Vilacondenses, uma referência 

na divulgação de trabalhos de artistas locais e uma iniciativa ansiada, por ser parte 

constituinte do calendário da agenda cultural da Freguesia. 
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TURISMO 
 

 Dinamizaremos um conjunto de eventos de animação turística, envolvendo a 

comunidade na promoção e na dinamização das ações de divulgação da identidade 

local e do património histórico da nossa freguesia.   

 

 Promoveremos o renovado portal eletrónico da Junta de Freguesia, continuando a 

garantir informações úteis e atualizadas aos cidadãos. 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 Dinamizaremos um conjunto de iniciativas de Sensibilização Ambiental visando 

contribuir para fomentar a adoção e implementação de boas práticas ambientais, 

sensibilizando a comunidade e envolvendo as famílias no processo de conservação 

e de garantia da sustentabilidade ambiental. 

 

 

 

MOBILIDADE  
 

 Com o envolvimento dos munícipes e em cooperação com a Câmara Municipal de 

Vila do Conde, promoveremos a materialização de novas soluções de trânsito 

automóvel e de regras de estacionamento em diversos locais da nossa freguesia, 

contribuindo para a fluidez das deslocações e para a segurança de pessoas e bens. 
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

 Pretendemos levar a efeito um conjunto de medidas estratégicas que visam a 

modernização administrativa, tirando partido das novas tecnologias e melhorando os 

recursos e as ferramentas de trabalho.  

 

 Continuaremos a incentivar à adoção das boas práticas da administração púbica 

dando a máxima atenção às sugestões, recomendações e críticas apontada pelos 

cidadãos, procedendo aos respetivos ajustes.   

 

 Daremos continuidade à implementação da metodologia “5s” integrada no processo 

de melhoria contínua dos serviços. 

 

 Prosseguiremos a uniformização da oferta dos serviços da Junta de Freguesia 

destinados aos munícipes, quer eles se desloquem ao edifício sede da Junta de 

Freguesia, quer eles se desloquem à delegação de Caxinas e Poça da Barca. 

 

 Promoveremos a conservação adequada das instalações próprias da nossa autarquia 

local e procuraremos implementar medidas de eficiência e redução da fatura 

energética, iniciando essa intervenção pelo edifício sede da Junta de Freguesia. 

 

 Apostaremos na realização de uma profunda remodelação da delegação de Caxinas e 

Poça da Barca, investimento que visará a dignificação acrescida daquele espaço para 

o colocar à altura da população que serve.  

 

 Continuaremos a prestar outros serviços às populações que consideremos de 

relevante interesse público.  
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RECURSOS HUMANOS 
 

 Para enfrentar os desafios do futuro, pretendemos continuar a dotar os recursos 

humanos de competências técnicas, através da formação contínua e do 

aperfeiçoamento profissional. 

 

 Pretendemos celebrar novos protocolos de cooperação com o IEFP, de modo a 

continuar a assegurar o acolhimento de jovens e de adultos que procuram um 

primeiro ou novo emprego, no mercado de trabalho, possibilitando-lhes o exercício 

de funções adequadas às suas qualificações, beneficiando de uma experiência em 

contexto real de trabalho, através de atividades de apoio na Junta de Freguesia, que 

contribuirão para que se mantenham ativos, e, ao mesmo tempo, para o seu 

crescimento pessoal e desenvolvimento profissional, para melhorar o seu perfil de 

empregabilidade e promover a sua integração profissional. 

 

 

 

NOVO REGIME JURÍDICO DAS 
AUTARQUIAS LOCAIS 

 

 Em conformidade com o novo regime jurídico das autarquias locais que transfere 

novas competências para as Juntas de Freguesia sem especificar quais os 

correspondentes meios financeiros, honraremos as atribuições e as competências 

atribuídas a esta autarquia local, sendo diligentes e pró-ativos no sentido de 

encontrar, conjuntamente com a Câmara Municipal de Vila do Conde, as melhores 

soluções, na medida daquilo que os recursos financeiros disponíveis permitem, 

visando o superior interesse dos nossos munícipes. 
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Em suma, as Grandes Opções do Plano para o ano de 2015, aqui enunciados, primam 

pela aposta contínua e sistemática na prossecução dos objetivos estratégicos 

delineados visando o bem comum e os interesses da freguesia, assente numa gestão 

criteriosa, rigorosa e responsável dos meios financeiros de que a autarquia dispõe. 

 

Vila do Conde, 18 de Dezembro de 2014 

 

A Presidente da Junta de Freguesia 

 

__________________________________ 

 


