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LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
Introdução
A Vila do Porto Judeu é uma das 19 Autarquias do Município de Angra do
Heroísmo, ocupando uma área de 30.27 km2.
De acordo com a informação disponibilizada pelo INE - Instituto Nacional de
Estatística, dados do ano 2011, a Vila de Porto Judeu é habitada por 2.501.
No passado mês de outubro, a população da nossa Vila confiou-nos a missão
de gerir os destinos da autarquia nos próximos 4 anos. É com base nisto que agora
apresentamos o presente documento que pretende enumerar os projetos que
pretendemos desenvolver no próximo ano, bem como alguns dos que embora não
sejam concretizados já neste próximo anos teremos de iniciar esforços para que os
mesmos se venham a concretizar.
Assim, de acordo com a legislação em vigor, a Junta de Freguesia da Vila de
Porto Judeu apresenta as suas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de
2018.
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1.

FUNCIONAMENTO CORRENTE DA AUTARQUIA
Este capítulo agrupa toda a atividade corrente da Junta de Freguesia,

comportando todas as despesas com vencimentos e encargos sociais do pessoal,
aquisição de bens e serviços, bem como, outras despesas correntes relacionadas com
o normal funcionamento da Autarquia.
1.1

Despesas com Pessoal
Neste capítulo estão inscritas as despesas relacionadas com todo o pessoal ao

serviço da Autarquia e membros dos órgãos executivo e deliberativo.
a) Membros do Órgão Executivo
Os encargos com os três elementos da Junta de Freguesia do Porto Judeu
serão suportados de acordo com os valores em vigor para o ano de 2018.
b) Pessoal Transitado de Anterior Nomeação Definitiva
A Autarquia dispõe de dois trabalhadores no seu quadro de pessoal, um
Assistente Técnico, com responsabilidades em toda a atividade administrativa e
financeira da Junta de Freguesia, bem como, o apoio à Assembleia de Freguesia.
Possui também um Assistente Operacional que, entre outras tarefas, é responsável
pela abertura e manutenção do cemitério.
c) Assistente Operacional
A Junta de Freguesia dispõe a tempo parcial de um assistente operacional,
além quadro, efetivo no regime geral da segurança social. Possui sob a sua
responsabilidade a limpeza semanal e manutenção da Ermida do Cemitério e Casa
Mortuária. A sua ação estende-se nos mesmos parâmetros, em dias posteriores,
sempre que se realizam serviços fúnebres.
d) Programas de Emprego
Em 2018 serão continuados os programas de emprego que transitam de 2017, bem
como, de acordo com as necessidades e disponibilidade orçamental, enquadrar os
trabalhadores que terminem as respetivas ocupações noutros programas.
e) Senhas de Presença dos Membros da Assembleia de Freguesia
No orçamento está prevista uma verba para o pagamento das senhas de
presença dos membros da Assembleia de Freguesia. A previsão pressupõe o valor
atual e quatro sessões ordinárias, número de sessões obrigatórias por lei. Caso exista
alguma sessão extraordinária tornar-se-á-se necessária uma retificação orçamental,
de modo a cabimentar o aumento da despesa na respetiva rubrica.
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1.2

Outras Despesas Correntes da Autarquia
As restantes despesas incluem pequenas reparações e conservações dos

imóveis da Autarquia que eventualmente venham a ser necessárias, bem como, o
pagamento de comunicações, água, eletricidade, produtos de limpeza e outros
encargos. De referir que estas pequenas reparações e conservações são,
essencialmente, a pintura e caiação dos edifícios da Autarquia, zonas balneares, Porto
de Pescas e Recreio, etc… que se mantêm sob a responsabilidade da Junta de
Freguesia.
2. PROJETOS DO PLANO E ORÇAMENTO
2.1 Rede viária e urbanismo
2.1.02 Construir um parque de estacionamento
Pretende-se construir um parque de estacionamento, no centro da Vila, a fim de
solucionar um problema que se tem vindo a tornar cada vez mais pertinente, dado o
aumento de serviços no centro da Vila. Assim, serão desenvolvidos os devidos
esforços de forma a conseguir-se esta infraestrutura de grande utilidade para a nossa
comunidade.
2.1.03 Ampliar e requalificar a zona balnear da Baía
A cada ano que passa temos verificado um aumento dos banhistas da zona Balnear
da Baía do Refugo. Este aumento gera situações de congestionamento da zona, quer
ao nível da zona de banhos e solário, quer ao nível do estacionamento, daí a intenção
do executivo de levar este projeto em frente dotando a zona de melhores condições.
2.1.04 Requalificar e embelezar o Largo da Cruz
A requalificação do Largo da Cruz tem por objetivo duas situações distintas, uma
relacionada com a circulação do trânsito e outra relacionada com o embelezamento
daquele Largo.
2.1.05 Remodelar o Largo de Santo António
À semelhança do Largo da Cruz, também se pretende melhorar a circulação
automóvel no Largo de Santo António, bem como o seu embelezamento, pois trata-se
da zona mais central da nossa Vila.
2.1.06 Melhorar sinalética de algumas ruas
Muitas das nossas ruas, essencialmente as municipais, estão com a sua sinalização
danificada e em algumas situações essa sinalização nem existe. Assim, pretendemos
interceder perante o executivo municipal para que estas situações sejam colmatadas,
dando assim um melhor aspeto às nossas ruas e principalmente melhor segurança
rodoviária.
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2.1.07 Asfaltar e reestruturar Canada da Barata
A Canada da Barata desde alguns anos até ao presente, tem vindo a ficar cada vez
mais danificada, tem-se verificado alguns “remendos” pontuais, no entanto esta
situação começa a ficar cada vez mais complicada sendo essencial a repavimentação
deste troço, pelo que esta Junta de Freguesia irá insistir perante as entidades
competentes para que sejam feitas as devidas obras de melhoramento desta rua.
2.1.08 Criar zonas de lazer e miradouros
Nos últimos tempos temos vindo a assistir a um aumento gradual do turismo na nossa
ilha e consequentemente na nossa Vila, daí tornar-se necessária uma aposta cada vez
maior em investimento virados para o turismo. Assim pretendemos levar adiante
alguns projetos de construção de miradouros e zonas de lazer, aumentando assim a
nossa oferta turística.
2.1.09 Melhorar a limpeza das ruas
Tendo por base a contrato-interadministrativo que é celebrado anualmente com o
Município para limpeza dos nossos arruamentos, esta Junta de Freguesia pretende
melhorar estes serviços por forma a manter a nossa Vila cada vez mais limpas.
2.1.10 Recriar a zona de banho no Poço D`Além
A zona do Poço d’Além no seu litoral dispõe de uma zona que por natureza é quase
uma piscina, tendo inclusivamente em tempos havido naquele espaço uma zona de
banhos, sendo que com o tempo o mar acabou por a destruir. Com vista a reabilitar a
referida zona de banhos, o executivo diligenciará para que esta zona de banhos volte
a existir, pois trata-se de uma zona bastante apetecível para banhos de mar.
2.1.11 Construir abrigos de passageiros
Em relação aos abrigos de passageiros, pretende-se analisar as zonas que esteja com
carência desta infraestrutura e dotá-las da mesma, bem como proceder à manutenção
dos abrigos já existentes.
2.2 Agricultura, Pescas e Ambiente:

2.2.01 Dinamizar a atividade marino-turística no porto
O porto de pescas desta Vila sofreu nos últimos anos alterações que o dotaram de
melhores condições, trata-se de um porto bem localizado dada a sua centralidade no
sul da ilha e proximidade aos ilhéus. Com base nisto, prende esta autarquia dinamizar
a referida infraestrutura a nível da atividade marino-turística.
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2.2.02 Melhorar condições de operacionalidade e manutenção do equipamento
do porto.
Tal como foi referido no ponto anterior o porto de pescas desta Vila sofreu grandes
melhorias, sendo agora necessário diligenciar, perante as entidades competentes do
Governo Regional, no sentido de melhorar a sua operacionalidade e ordenamento,
bem como manutenção do espaço e equipamento adjacente.
2.2.03 Proceder à manutenção dos currais de sanidade animal - apoio do IROA
A Vila de Porto Judeu dispõe de três currais de sanidade animal, que necessitam da
respetiva manutenção periódica, pelo será solicitado à entidade governamental com
competências na matéria, o financiamento para estas manutenções.
2.2.04 Apoiar a lavoura no abastecimento de água e luz nas suas explorações.
Com o apoio do Governo Regional, pretende-se melhorar/apoiar a lavoura no
abastecimento de água e luz, nas explorações.
2.2.05 Proceder à manutenção dos caminhos agrícolas.
Em relação aos caminho agrícolas, esta Junta de Freguesia pretende insistir perante o
Governo Regional para manutenção de diversas estradas agrícolas não se encontram
nas melhores condições.
2.2.06 Manter as ribeiras limpas
Por forma a evitar catástrofes como já aconteceram no passado, pretende-se pugnar
pela contante limpeza das ribeiras, para que em situações de grande pluviosidade as
ribeiras tenham a devida capacidade de escoamento destas águas.
2.2.07 Sensibilizar a população para a importância ambiental
Em relação ao meio ambiente, pretende-se continuar a sensibilização da nossa
população para a importância da preservação do meio ambiente, nomeadamente
através de campanhas e informações ambientais. Neste sentido, a Junta de Freguesia
pretende continuar com o projeto Eco Freguesia, no qual temos vindo a ter grande
sucesso ao longo dos últimos anos.
2.2.08 Obter mais ecopontos
As questões ambientais são cada vez mais pertinentes nos dias de hoje, e a Junta de
Freguesia da Vila de Porto Judeu está empenhada em contribuir para uma maior
preservação do meio ambiente. Uma das grandes apostas que se tem vindo a fazer
nos últimos tempos a nível de proteção ambiental, é a recolha seletiva de lixo, pelo
que achando que a nossa Vila não tem o número satisfatório de Ecopontos, iremos
insistir junto dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo para colocação de
mais Ecopontos na nossa Vila.
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2.2.09 Promover a utilização das energias renováveis – colaboração Governo
Regional
Apoio aos cidadãos que pretendam apresentar candidatura aos apoios para energias
renováveis do Governo Regional dos Açores, nomeadamente através do apoio no
preenchimento e encaminhamentos das respetivas candidaturas, bom como
documentação necessária.
2.3 Juventude, Cultura e Desporto:
2.3.01 Reorganizar e dinamizar o Dia da Vila
Pretendemos dar uma maior enfâse ao Dia da Vila, pelo que serão desenvolvidos
esforços para que as atividades alusivas a este dia tenham um maior impacto junto da
nossa população, promovendo a sua participação nestas celebrações.
2.3.02 Promover feiras com artesãos e produtos locais
A Vila de Porto Judeu, tem vários artesãos e diversos produtores locais. Assim e como
forma de divulgar e fazer chegar os nossos produtos mais longe, pretende esta Junta
de Freguesia, organizar e promover feiras para divulgação e comercialização do
artesanato e produtos locais.
2.3.03 Apoiar as coletividades (religiosas, desportivas, culturais, juventude, etc.)
As nossas coletividades são as forças vivas da nossa Vila, pelo que pretendemos
prestar a cada uma delas o apoio possível, para que possam levar a cabo os objetivos
a que se propõem.
2.3.04 Criar um museu cultural em parceria com a ICHTUS
A Vila de Porto Judeu tem um elevado património cultural e histórico, que deverá ser
preservado, pelo que em parceria com a Associação Juvenil ICTHUS, a Junta de
Freguesia pretende criar o Museu Cultural do Porto Judeu.
2.3.05 Estender os temas dos concursos
Nos passados anos a autarquia tem realizado alguns concursos a nível do Natal e
também concurso de Maios, no entanto o atual executivo, além de pretender manter
os concursos já habitualmente realizados, pretende também alargar a sua
abrangência, nomeadamente com a criação de concursos de fotografia, escrita, etc.
2.3.06 Relançar o Jornal da Vila
A Junta de Freguesia vai reunir esforços para que o Jornal volte a ser editado
periodicamente, pois trata-se de uma grande fonte de informação ao dispor da nossa
população, muita apreciada por esta bem como por aqueles, que embora longe têm
sempre o nosso Porto Judeu presente nos seus pensamentos.
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2.4 Turismo, Comércio e Emprego:
2.4.01 Finalizar as obras da zona de lazer das 4 Bicas
Um dos grandes investimentos que a nossa autarquia realizou nos últimos anos foi a
zona de lazer das 4 Bicas. Esta zona está em fase de conclusão, no entanto além de
se pretender finalizá-la pretende-se também realizar outros trabalhos na mesma,
nomeadamente aprofundamento da Ribeira do Testo, troço que atravessa a referida
zona de lazer.
2.4.02 Finalizar, embelezar e criar pontos de luz no passeio marítimo “Artistas da
Terra”
Tal com a zona de lazer das 4 Bicas, esta obra também foi um dos grandes
investimentos criados na nossa Vila, que pretendemos agora melhorar,
nomeadamente no que diz respeito ao seu embelezamento, sinalização, iluminação,
etc. Para tal, no próximo ano iremos realizar uma candidatura a fundos comunitários
para financiamento dos trabalhos a realizar e equipamentos a adquirir.
2.4.03 Criar acesso à Gruta das Agulhas
Em relação à Gruta das Agulhas, pretendemos melhorar o seu acesso e sinalização
indicativa da mesma, para que possa contar com mais visitantes, e tornar-se ainda
mais num ponto de interesse turístico da nossa Vila.
2.4.04 Promover serviço dos correios
Atualmente a nossa Vila já dispõe de uma grande oferta de serviços à sua população,
nomeadamente através da Loja RIAC e descentralização do Centro de Saúde que
atualmente tem na Vila uma equipa de Enfermagem e uma médica de Medicina
Familiar. Com o intuito de dotar a Vila com um número maior de serviços disponíveis,
a Junta de Freguesia está a diligenciar para que na Loja RIAC possa também
funcionar um posto dos CTT. Ainda neste sentido, serão realizadas diversas
abordagens para averiguar a possibilidade de trazermos para a nossa Vila uma
instituição bancária que seria de grande utilidade para a nossa população,
principalmente a população mais envelhecida e com menos condições de deslocação
a Angra do Heroísmo para tratar de assuntos bancários.
2.4.05 Criar trilhos pedestres visando a certificação dos mesmos
Aproveitando as belezas naturais que dispomos na área geográfica da nossa Vila,
pretende-se estudar locais para criação de trilhos pedestres, uma mais-valia para a
nossa população e uma oferta de natureza para aqueles que nos visitam.
2.4.06 Recuperar o forte de Santo António
Trata-se de um projeto há muito ambicionado para a nossa Vila, um sinal da
importância que a mesma teve no passado, pelo que se pretende pugnar para
recuperar a ruínas do forte de Santo António.
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2.4.07 Conceber um roteiro histórico/turístico – Um dia no Porto Judeu
Com a intenção de fazer uma maior e melhor divulgação da nossa Vila, pretendemos
criar um roteiro turístico intitulado “Um dia no Porto Judeu”.
2.4.08 Explorar a história do Pedro Francisco
Pedro Francisco foi um herói da revolução Norte-Americana, nascido no Porto Judeu e
raptado e levado para a América, onde se veio a tornar um cidadão de grande
relevância neste país. No entanto pouca gente conhece a sua história, pelo que a
pretendemos explorar a divulgar.
2.5 Educação, Formação e Tecnologias:
2.5.01 Criar rede de internet sem fios (wireless)
Pretende-se desenvolver as necessárias diligências para instalação de Rede sem Fios
WIFI criando assim acesso a quem necessite, tanto os residentes da Vila como os
turistas que nos visitam. Desta forma, pretendemos proporcionar a todos mais uma
forma de comunicação e informação.
2.5.02 Fomentar o apoio académico aos educandos e encarregados de educação
Apoiar, dentro das possibilidades existentes, os educandos e respetivos encarregados
de educação nos diversos problemas escolares que estes possam encontrar,
promovendo o estudo e a participação civil. Assim, pretendemos contribuir para maior
aproveitamento escolar.
2.5.03 Promover Universidade Sénior em parceria com a Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo
Em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, pretendemos
proporcionar conhecimentos aos cidadãos séniores, em áreas de interesse comum,
como por exemplo: utilização de computadores, telemóveis, etc. Em retorno
procuraremos que os mesmos transmitam aos mais novos as tradições e artes antigas
para que estas não se percam no tempo.
2.5.04 Cursos de bordados, costura, artesanato, pintura, culinária, informática,
fotografia, etc.
Promoção de vários cursos na Vila de Porto Judeu criando assim sítio de formações
para todos os cidadãos, permitindo que os formandos ganhem qualificações em
diversas áreas que poderão ajudá-los num futuro profissional e pessoal.
2.5.05 Criar prémio para alunos de mérito nos diferentes graus/níveis de ensino
Criação de prémio para alunos de mérito de forma a motivar aos alunos residentes na
Vila de Porto Judeu a terem sucesso nos seus estudos. Esta medida tem como
objetivo o aumento do sucesso escolar e a diminuição do abandono escolar.
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2.6 Saúde e Ação Social
2.6.01 Criar Centro de Noite – Parceria Casa do Povo
O Executivo para quadriénio da Vila de Porto Judeu, em parceria com a Casa do Povo
do Porto Judeu, pretende desenvolver conversações com o Governo Regional para a
adaptação do atual Centro de Dia para o Centro de Noite. Neste momento, a obra
desenvolvida pela Casa de Povo do Porto Judeu, por obrigação contratual, tem de se
manter por mais algum tempo com a valência de Centro de Dia. No entanto, pretendese começar já no próximo ano os contatos com as entidades competentes para
conseguirmos mais um serviço para a nossa Vila e os seus cidadãos.
2.6.02 Criar parceria com o Projeto Haja Saúde
O Programa Haja Saúde da Casa do Povo de Sta. Bárbara é um projeto de excelência
a nível nacional. Pretendemos que este projeto chegue à Vila de Porto Judeu onde
será possível usufruir de uma unidade móvel de saúde onde poderá ser feito rastreio,
assistência médica, testes de alcoolémia, etc.
2.6.03 Promover programa de rastreio e prevenção de diversas doenças
Promover programas de rastreio e prevenção de diversas doenças com as variadas
instituições de saúde existentes. Pretendemos consciencializar as pessoas para
sintomas de diversas doenças, promovendo diversos rastreios, para que assim
possam ter um diagnóstico atempado de alguma patologia. Assim, os rastreios serão
uma forma de dar conhecimento do seu atual estado de saúde.
2.6.04 Dinamizar sessões de esclarecimento sobre cuidados a ter com a saúde
Tal como no ponto anterior, pretendemos que o conhecimento dos cuidados a ter com
a saúde não seja só para alguns. Assim, pretendemos criar sessões de
esclarecimento aos nossos cidadãos para que fiquem mais esclarecidos dos cuidados
a ter e também desmitificar algumas ideias que possam levar à adoção de cuidados
errados.
2.6.05 Reestruturar o de núcleo de apoio social
Reestruturar o núcleo de apoio social de forma a conseguirmos, em conjunto, um
melhor apoio social aos habitantes da Vila de Porto Judeu. Será possível, sugestões,
ideias, sinalizações, etc., sempre com o objetivo de chegarmos cada vez mais longe
nesta ajuda preciosa que homens e mulheres dão aos outros.
2.6.06 Apoiar os idosos nas diferentes necessidades sociais
Pretendemos ajudar os idosos nas suas necessidades sociais com o apoio da Câmara
de Angra do Heroísmo com pequenas reparações feitas nas habitações (mudar uma
torneira, ver um cano estragado, substituir um candeeiro de parede, etc.) e também
ajudar em toda a logística na aquisição da pulseira electrónica fornecida pelo Governo
Regional dos Açores aos idosos.
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2.6.07 Apoiar a habitação degradada e pequenas obras
Pretendemos continuar o apoio à habitação degradada, nomeadamente através da
ajuda na instrução de processos para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e do
Governo Regional através das secretarias competentes. Assim, queremos ajudar
quem precisa a manter a sua habitação em condições.
2.6.07 Criar parcerias com as instituições da Vila
A criação de parcerias com as instituições da Vila visa pela unificação de esforços
para os melhores interesses da Vila e das instituições. Desta forma, queremos
elaborar projectos de interesse de todos os habitantes da Vila de Porto Judeu.
2.6.08 Identificar os desempregados para ajuda futura
A identificação dos desempregados para ajuda futura serve para além de
conhecermos o estado actual da população activa, conseguirmos, através de
contactos com as empresas e o Centro de Emprego, sugerir estes desempregados
para vagas existentes e assim inseri-los o mais rápido possível no mercado de
trabalho.
3. Mapas POCAL
3.1 Mapa Resumo do Orçamento para o ano 2018
ANEXO I
3.2 Mapa de Orçamento para o ano 2018
ANEXO II
3.3 Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
ANEXO III
3.4 Plano Plurianual Atividades mais Relevantes (PPAR)
ANEXO IV
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4. CONCLUSÃO
As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Junta de Freguesia do Porto
Judeu para 2018 pretendem demonstrar a de uma forma realista as linhas principais
da gestão da autarquia ao longo do ano, bem como a forma de ação com vista à
obtenção dos resultados ambicionados.
Trata-se e um ano de grandes mudanças no que ao sistema contabilístico diz
respeito, nomeadamente no que se refere à implementação do SNC para a
Administração Pública, em que a partir de janeiro de 2018 os registos e procedimentos
contabilísticos passam a ser feitos de acordo com a nova legislação.

Vila de Porto Judeu, 22 de dezembro de 2017

A Junta de Freguesia

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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