Grandes
Opções
do Plano
2016

ÍNDICE

1

Nota Introdutória

…..

2

AÇÕES DIRETAS
Educação e Formação
Ação Social
Saúde
Desporto
Juventude
Cultura
Turismo
Meio Ambiente e Sustentabilidade Ambiental
Serviços Administrativos
Recursos Humanos
Gestão Participada e Finanças

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3
3
5
5
6
6
7
7
8
8
9

NOTA INTRODUTÓRIA

A Junta de Freguesia de Vila do Conde considera que, no quadro das suas competências, o
exercício de planeamento estratégico, deverá não só ser estruturado sobre eixos
considerados como basilares, no modo como se conceptualiza a dinâmica da comunidade
local, mas de igual modo deverá ser sustentado, moldado e ajustado ao contexto no qual se
insere, à sistémica do meio envolvente, em dinâmica constante.
As Grandes Opções do Plano para o ano de 2016 apresentadas no presente documento,
resultam de exercícios de reflexão e de reajustamentos, influenciadas por indicadores que
temos vindo a auscultar, visando ir ao encontro dos anseios da população, procurando
espelhar o dever sentido de contribuir, de modo significativo, para minorar carências e
dificuldades, em particular dos mais desprotegidos, de preservar a coesão social e a
identidade de Vila do Conde.
Num contexto de medidas restritivas, entendem-se como prioridades prosseguir uma política
de ação social, atuando em constante colaboração e em parceria com os demais parceiros
na rede social e agentes de desenvolvimento locais; de investimento na educação e
formação contínua; de estímulo ao dinamismo cultural, recreativo e turístico; de incentivo à
saúde e bem-estar; privilegiar a modernização e a eficiência da governação autárquica; usar
práticas de rigor na gestão financeira de modo a garantir a sustentabilidade das finanças,
respeitando o princípio da escala dos investimentos e racionalizando custos de
funcionamento, assente na premissa de que cada investimento autárquico tenha o maior
impacto possível na vida da comunidade.
As Grandes Opções do Plano, que se apresentam ao pormenor nas páginas que se
seguem, primam pela aposta contínua e sistemática na prossecução dos objetivos
estratégicos desta autarquia, assentes nos princípios de gestão criteriosa, rigorosa e
responsável dos meios financeiros de que a autarquia dispõe, constituindo uma base de
trabalho orientadora, acreditando-se que com uma atitude determinada e com lucidez, se
consigam vencer e enfrentar os desafios de 2016, ambicionando o reforço da qualidade de
vida da população e aspirando devolver a esperança e a confiança no futuro coletivo dos
Vilacondenses.
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO


Continuaremos a apoiar os estabelecimentos de Educação e de Ensino da freguesia,
de modo a contribuir para a garantia de sucesso das suas iniciativas.



Procurando corresponder aos desejos da comunidade educativa da Educação Préescolar da freguesia, iniciaremos mais uma edição do Projeto Educação,
Sensibilização e Expressão Musical nos Jardins de Infância, que tem sido pautado,
em anteriores edições, pelo sucesso e pela gratificação quer dos mais pequenos,
quer dos seus encarregados de educação.



Considerando a atividade física um potenciador e facilitador do desenvolvimento
global de uma criança, em particular nos primeiros anos de vida, continuaremos a
assegurar às crianças dos 3 aos 6 anos de idade da freguesia a aquisição de uma
formação básica no universo da cultura física, fundamental à sua formação pessoal e
indispensável ao seu desenvolvimento. Implementaremos uma nova edição do
projeto de Educação Física e de Expressão Motora na Educação Pré-escolar em
todos os jardins de infância da freguesia.



Procuraremos garantir parcerias, designadamente com os centros de Formação do
Instituto de Emprego e de Formação Profissional (IEFP, IP), 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.



Procuraremos promover encontros com a população nos domínios da Educação, do
Ensino, da Formação ou de outros que considerarmos pertinente sensibilizar, refletir
e analisar.



Continuaremos a promover a valorização do mérito escolar e o esforço educativo
das famílias, atribuindo prémios de mérito escolar aos melhores alunos.

ACÃO SOCIAL
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Continuaremos a atuar numa lógica de proximidade com organizações, município e
cidadãos de modo a auscultar as principais carências de investimento, que depois
procuraremos priorizar em termos de intervenção.



Manteremos a nossa disponibilidade para atender à população e procuraremos ser
ágeis no sentido de encontrar soluções para os problemas apresentados em
articulação com os serviços especializados locais e em cooperação com as demais
instituições.
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Incentivaremos e apoiaremos, nas mais diversas formas, sempre que solicitado, e na
medida das nossas possibilidades, as iniciativas das Instituições Particulares de
Solidariedade Social e grupos de cidadãos que promovam ações de carácter social
que beneficiem os Vilacondenses.



Dinamizaremos o Piquete Mãos à Obra em articulação com a Paróquia de São João
Baptista e Paróquia de Caxinas, pretendendo-se, através deste projeto, realizar
intervenções de reabilitação e de conservação em habitações debilitadas através da
execução de um conjunto de pequenas reparações e arranjos domésticos, em
habitações de cidadãos em situação de carência socioeconómica.



Continuaremos a dinamizar o Gabinete de Inserção Profissional, dando continuidade
ao apoio prestado aos jovens e adultos desempregados na sua (re)definição ou
desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho,
em estreita cooperação com o Centro de Emprego local, bem como garantindo a
apoio prestado às entidades empregadoras nos processos de recrutamento e
seleção de novos colaboradores.



Continuaremos a disponibilizar apoio especializado aos indivíduos e famílias através
do gabinete Espaço das Famílias.



Promoveremos iniciativas que promovam o convívio junto da população mais idosa
da freguesia para que possam disfrutar de momentos de confraternização, culturais
e recreativos, combatendo o risco de anomia, isolamento social e solidão.



Daremos continuidade ao projeto Apoio Social Alimentar, assegurando bens
alimentares a famílias da freguesia com carências económicas de modo a contribuir
para a vivência das festividades do Natal e da Páscoa com menor privação.



Continuaremos a garantir o funcionamento da Sala de Convívio da Junta de
Freguesia, espaço de encontro e de confraternização diária de residentes locais.



Pretendemos continuar a cooperar com o Instituto de Reinserção Social, no
acolhimento de jovens e de adultos para desenvolvimento de atividades socialmente
úteis, na resposta alternativa a outras medidas de Cumprimento de Pena.



Participaremos ativamente nas ações promovidas pela Rede Social Local,
colaborando na promoção de novas estratégias e na troca de experiências.



Procuraremos promover momentos de reflexão e ações de sensibilização e de
informação com os diversos intervenientes locais sobre problemáticas sociais
existentes na freguesia.

SAÚDE



Procuraremos dar visibilidade às medidas de proteção e de promoção de Saúde
Públicas colaborando com as entidades competentes.



Realizaremos novas edições do Conversas com Saúde, encontros temáticos na área
da sáude, em cooperação com serviços especializados de Vila do Conde.



Dinamizaremos, em articulação com as entidades de saúde, serviços de rastreio
como, por exemplo, visão, audição, coração, SIDA, diabetes, entre outros.



Procuraremos estar presentes nos encontros temáticos sobre a realidade social e de
saúde da freguesia.

DESPORTO
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Manteremos o contacto regular com as coletividades desportivas da freguesia para
uma adequada coordenação do desporto na freguesia.



Continuaremos a disponibilizar o Ringue Polidesportivo das Caxinas para a prática
desportiva e recreativa dos residentes e das entidades colectivas que se deslocam a
este espaço.



Daremos apoio, sempre que solicitado, às associações desportivas locais para a
aquisição de equipamentos e a realização de eventos desportivos de modo a
assegurar as condições para uma boa prática desportiva e garantir o sucesso das
suas iniciativas.



Procuraremos contribuir para a promoção de um envelhecimento ativo junto da
população sénior através da dinamização da iniciativa Desporto Sénior junto dos
cidadãos vilacondenses com mais de 55 anos.



Continuaremos a dar apoio a atividades desenvolvidas pelas várias instituições da
freguesia, nomeadamente estabelecimentos de ensino e grupos informais com vista
a uma maior dinamização da atividade desportiva



Procuraremos estar presentes ou fazermo-nos representar nos eventos desportivos
da freguesia, para os quais formos convidados.

JUVENTUDE


Daremos 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.



Continuaremos a agilizar contactos junto do tecido empresarial local, através do
Gabinete de Inserção Profissional desta Junta, de modo a contribuir para
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 ou da integração profissional em entidades empregadoras.

CULTURA
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Incentivaremos, colaboraremos e apoiaremos iniciativas de carácter cultural e
recreativas, a desenvolver pelas associações locais para a realização das suas
iniciativas de divulgação e de animação da freguesia.



Continuaremos a disponibilizar o espaço do Salão Nobre da Junta de Freguesia para
os cidadãos e entidades que desejam expor as suas obras artísticas à população.



Realizaremos mais uma edição do Encontro de Artistas Autodidatas de Vila do
Conde, uma iniciativa que tem tido cada vez mais participantes e que é já uma
referência na divulgação de trabalhos de artistas vilacondenses.



Promoveremos programas culturais combinados e integrados, ora inovadores, ora
mantendo tradições, ora invocadores da memória coletiva, com especial dinamismo
durante o Verão.



Continuaremos a apoiar e a colaborar na logística, sempre que solicitado, da
organização das festividades populares locais.



Continuaremos a divulgar as iniciativas culturais locais através dos Painéis
Informativos colocados na Junta de Freguesia.



Apoiaremos, sempre que solicitado, atividades editoriais de promoção das
características e da história de Vila do Conde.



Lançaremos a publicação regular do Boletim Informativo da Junta de Freguesia
visando prestar informação útil, promover e divulgar os acontecimentos a realizar e
realizados por este Executivo.



Continuaremos a proceder à atualização do portal eletrónico da Junta de Freguesia e
nas redes sociais, anunciando as ações a realizar por esta Junta, arquivando
atividades realizadas e publicando outras informações úteis aos cidadãos.



Compareceremos em encontros, debates culturais e espetáculos de raiz popular e
erudita, sempre que convidados.

TURISMO


Apoiaremos iniciativas de promoção da freguesia de Vila do Conde como um ponto
agregador e difusor de cultura nas suas mais variadas formas, no contexto
dos circuitos de turismo, envolvendo a comunidade na promoção e na dinamização
das ações de divulgação do património histórico tão rico da nossa freguesia.



Apresentaremos o mapeamento de oferta dos transportes colectivos da nossa
Freguesia.



Desenvolveremos em colaboração com a Câmara Municipal de Vila do Conde e
junto da restauração local a realização da primeira montra gastronómica do peixe.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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Continuaremos a promover, em articulação com entidades especializadas, ações de
educação ambiental junto da comunidade local.



Continuaremos a assegurar o ponto de recolha de óleos alimentares usados, através
do “Oleão” instalado no jardim do edifício sede da Junta de Freguesia, visando a
proximidade deste recurso à população, a receção de óleos usados gerados nas
habitações para reutilização energética posterior, e desviar estes resíduos dos
sistemas de saneamento básico da freguesia.

SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS


Procuraremos manter uma atualização constante da informação e de procedimentos
com vista a uma maior otimização dos recursos e ao reconhecimento de um serviço
público marcado pela qualidade e pela eficiência.



Procederemos à inauguração da remodelada delegação de Caxinas e Poça da Barca,
após o investimento efetuado para a dignificação acrescida do espaço ao serviço da
população.



Continuaremos a considerar as observações e sugestões apontadas a dar a máxima
atenção pelos cidadãos e a realizar os devidos ajustes.



Pretendemos dar continuidade à implementação da metodologia “5s” integrada no
processo de melhoria contínua dos serviços



Continuaremos a cooperar com o Instituto de Emprego e Formação Profissional no
atendimento aos beneficiários do subsídio de desemprego no seu dever de
apresentação quinzenal.

RECURSOS HUMANOS
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Continuaremos a garantir a formação contínua e do aperfeiçoamento profissional de
modo a dotar os recursos humanos de novas competências técnicas.



Pretendemos manter a colaboração com o IEFP, para o acolhimento de jovens e de
adultos desempregados, 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
melhorar o seu perfil de empregabilidade e promover a sua (re)integração
profissional.

GESTÃO PARTICIPADA E FINANÇAS
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Prestaremos apoio na concretização dos projetos aprovados no âmbito da iniciativa
Orçamento Participativo de base Associativa.



Dando continuidade ao incentivo de exercício de cidadania junto dos Vilacondenses
daremos início a mais uma edição do Orçamento Participativo. Direcionado à
comunidade escolar procurar-se-á, junto deste público, estimular o 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.



Procuraremos manter o rigor na execução financeira demonstrado em anos
transatos, de modo a assegurar a sustentabilidade dos recursos da autarquia
essenciais para a exequibilidade das suas intervenções.



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.

