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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.
Em conformidade com os dados do ano de 2011, disponibilizados pelo INE Instituto Nacional de Estatística, a Vila de Porto Judeu tem 2.501 habitantes.
Decorridos pouco mais de dois anos de exercício de funções, congratulamonos com a concretização da maioria dos objetivos propostos, nos quais investimos
todo o nosso empenho, esforço e dedicação. Os principais “alvos” deste executivo
foram, e continuarão a ser, os cidadãos e instituições do Porto Judeu. Com enorme
orgulho e satisfação, conseguimos cumprir uma grande parte dos compromissos
assumidos no nosso manifesto eleitoral de 2017, entre outros que embora não
constassem do mesmo, mostraram-se necessários no decorrer deste mandato.
Estamos firmemente convictos que conseguiremos cumprir com os compromissos
assumidos

durante

o

mandato

2017-2021.

Continuaremos

incansável

e

incessantemente a dedicar as nossas energias, trabalho e empenho para a contínua
melhoria das condições da população da nossa vila. Neste próximo ano, avançaremos
com mais alguns projetos assumidos em manifesto, assim como outros que surgiram
posteriormente como uma mais-valia para o Porto Judeu, numa constante e contínua
preocupação e procura para que a sua concretização seja efetuada com a maior
sustentabilidade possível.
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
2020.
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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, assim 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 executivos e deliberativo.
a) Membros do Órgão Executivo
Os encargos com os elementos do executivo da Junta de Freguesia da Vila de
Porto Judeu serão suportados de acordo com os valores em vigor para o ano de 2020.
b) Pessoal Transitado de Anterior Nomeação Definitiva
A Autarquia dispõe de um trabalhador no seu quadro de pessoal com a
categoria de Assistente Operacional que, entre outras tarefas, é responsável pela
abertura e manutenção do cemitério.
c) Assistente Operacional
A Junta de Freguesia dispõe de um assistente operacional, a tempo parcial
além-quadro, efetivo no regime geral da segurança social. Este colaborador é
responsável pela limpeza semanal e manutenção da Ermida do Cemitério e Casa
Mortuária. A sua ação estende-se nos mesmos parâmetros, em dias posteriores à
realização de serviços fúnebres.
d) Programas de Emprego
Em 2020 serão continuados os programas de emprego que transitam de 2019.
Pretendemos ainda, de acordo com as necessidades e disponibilidade orçamental,
enquadrar noutros programas similares os trabalhadores que terminem as respetivas
ocupações.
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 para as quatro sessões ordinárias obrigatórias por lei. Caso exista alguma
sessão extraordinária tornar-se-á 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 pontualmente necessárias, assim como o pagamento pelos
serviços 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, entre outros, sob a alçada da Junta de Freguesia.
2. PROJETOS DO PLANO E ORÇAMENTO
2.1 Rede viária e urbanismo
2.1.01 Construir um Parque de Estacionamento
A construção do parque de estacionamento do Porto Judeu está prevista para
o verão de 2020, entre os meses de junho e setembro aquando das férias escolares,
uma vez que, tal como já referido, este parque situar-se-á debaixo do ringue da escola
primária. O projeto foi entregue à LB Arquitetos, que já nos facultou toda a informação
necessária para que possamos avançar com o mesmo. Aguardamos pelo conclusão
do projeto, para adjudicar a obra ao empreiteiro com disponibilidade para a sua
construção no período pretendido. Salienta-se que este projeto foi elaborado visando a
possível construção duma segunda fase do parque, albergando esta primeira
aproximadamente 22 veículos. Este parque será munido de pontos de eletricidade
para a possível utilização pelos veículos os elétricos. Estamos orgulhosos deste
projeto, convencidos que o mesmo será uma mais-valia para a melhoria da qualidade
de vida no Porto Judeu, principalmente aquela zona onde estão instaladas a maioria
dos serviços da nossa vila.
2.1.02 Ampliar e Requalificar a Zona Balnear da Baía
A ProjetAngra já nos facultou o primeiro esboço do projeto, sendo que após
análise e aprovação do mesmo, a sua conclusão foi entregue a esta firma. Por esta
ser uma obra complexa e de grandes dimensões, não podemos assumir que a mesma
obra terá início em 2020. No entanto, os primeiros passos já foram dados e estamos
no bom caminho para que a Baía do Refugo seja cada vez mais uma zona de
referência não apenas do Porto Judeu, como também de toda a ilha. Quanto à
aquisição dos terrenos adjacentes a esta zona balnear, os nossos intuitos e esforços
caíram por terra, visto que apenas um dos proprietários mostrou interesse na venda, o
que de modo algum permitiria a construção de um parque de estacionamento
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alternativo. Presentemente, ponderamos outras soluções para uma zona de
estacionamento adequada àquela zona balnear.

2.1.03 Requalificar e Embelezar o Largo da Cruz
A primeira abordagem a esta requalificação resultou infrutífera, dado que a
proprietária da moradia não aceitou a proposta para alienação daquele imóvel. Deste
modo, houve a necessidade duma abordagem alternativa, que embora não tornasse
aquele espaço maior e de transitabilidade mais fácil e segura, certamente iria tornar o
Largo da Cruz mais apelativo. Assim, avançamos com o projeto de embelezamento do
muro. Aguardamos a disponibilidade do empreiteiro para o início desta obra, que será
antes do final do ano, prevendo-se a sua continuidade e respetiva conclusão no início
do ano 2020.
2.1.04 Remodelar o Largo de Santo António
A remodelação do Largo de Santo António coloca impasses de difícil
resolução. De acordo com o Engenheiro Tiago Borba da Secretaria Regional das
Obras Públicas, que já se deslocou até ao local para determinar uma alternativa que
melhore o circuito rodoviário do Largo, a realidade é que este não encontra uma
solução para requalificar/melhorar aquele espaço. De acordo com os peritos, quer
daquela secretaria, assim como da Polícia de Segurança Pública, o problema do Largo
passa pela falta de civismo dos cidadãos, que estacionam aleatoriamente, sendo esse
o maior entrave à circulação segura naquela zona. A segunda opção será a
sinalização na estrada, impedindo o estacionamento. No entanto, não estamos
convictos que tal medida impeça os condutores de pararem os seus carros em
qualquer espaço que o consigam “encaixar”, como tem vindo a acontecer.
2.1.05 Melhorar Sinalética de Algumas Ruas
Continuamos a melhorar a vila ao nível de sinalética, quer através de
alterações de sentidos de trânsito em vias que apresentavam perigo, quer da
colocação de outros sinais em falta, ou em estado de deterioração. Presentemente, e
após um percurso por toda a vila com a Engenheira Liliana Borba da Firma Ambi-L
para determinação dos pontos a identificar, aguardamos a vinda de placas de
identificação para implementar por todo o Porto Judeu, orientando melhor todos os
que transitam na vila. Continuaremos a colocar/substituir sinais de trânsito e espelhos,
sempre com o objetivo de oferecer maior segurança aos condutores e peões que
utilizem as nossas estradas.
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2.1.06 Asfaltar e Reestruturar a Canada da Barata
Não foi possível ao município responsável por esta obra concretizar a
repavimentação da Canada da Barata, inicialmente prevista para o ano de 2019. As
justificações apresentadas para tal prendem-se com as intempéries que assolaram a
ilha este ano, determinando que todos os recursos fossem dirigidos para as freguesias
que sofreram vários danos de significante gravidade. A proposta apresentada para
alteração de ordenamento desta rua, onde a subida será feita pela Canada da Barata
e a descida parcialmente pela Canada do Morte (que deverá ser alargada e asfaltada)
e Canada da Barata, está em fase de estudo pela edilidade camarária.
2.1.07 Zonas de Lazer e Miradouro
Com a conclusão das obras do Miradouro Francisco Elias Dutra Simões e da
segunda fase da Zona de Lazer das Quatro Bicas, a vila fica dotada destes espaços,
estando a decorrer a tramitação do projeto de eletrificação do parque com recurso a
energias renováveis.
2.1.08 Melhorar a limpeza das ruas
Continuaremos a melhorar a limpeza na vila, tendo por base o contratointeradministrativo celebrado com o Município. Com o ajuste de verba para 2019,
também ficamos com mais espaços para limpar, tal como parte da zona industrial
pertencente ao Porto Judeu. Voltaremos a insistir e persistir com a Secretaria Regional
de Transportes e Obras Públicas para uma melhor limpeza das vias regionais que são
da sua competência, de modo a evitar o crescimento abusivo das ervas nas bermas, e
consequentes reclamações da população que, certamente não tendo conhecimento,
nem sempre consegue separar as responsabilidades. Outra medida tomada, que
julgamos que pode melhorar e até embelezar o Porto Judeu, prende-se com a
plantação de flores ou outro tipo de plantas nas zonas propícias para tal. Aguardamos
a disponibilização destas flores e plantas pela Secretaria das Florestas, que nos
visitou, na pessoa da Engenheira Ana Cristina, para conhecer a vila e determinar o
tipo de vegetação mais adequada.
2.1.09 Recriar a Zona de Banho no Poço D`Além
A tempestade “Lorenzo” destruiu parcialmente esta zona de banhos que havia
sido recriada em 2018. A mesma será novamente alvo de intervenção para o seu
pleno funcionamento para o verão de 2020.
2.1.10 Construir Abrigos de Passageiros
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Foram colocados vários abrigos de passageiros durante o ano 2019, dandose assim cumprimento ao propósito desta junta de dotar a vila com as estruturas
necessárias, ficando o executivo alerta para outras situações que se venham a
mostrar necessárias.
2.2 Agricultura, Pescas e Ambiente:
2.2.01 Dinamizar a atividade marino-turística no porto
Em 2019 reunimos com algumas firmas para a dinamização da atividade
marino-turística. O Alojamento Local Alluar Lodge mostrou grande interesse nesta
dinamização, tendo o seu proprietário também realçado as inúmeras vantagens que o
porto apresenta, tal como as suas condições de operacionalidade e localização
estratégica, tendo um projeto em mente. Ficou o compromisso de nos voltarmos a
reunir no início de 2020 para o discutirmos com maior detalhe. Refira-se que este
alojamento local concorreu ao Orçamento Participativo dos Açores com este projeto,
no entanto, por motivos pessoais, não conseguiu levar o concurso até ao fim.
2.2.02 Melhorar Condições de Operacionalidade e Manutenção do Equipamento
do Porto
Continuamos a insistir na possível transferência das competências do porto
para as entidades competentes do Governo Regional. Contudo, e apesar dos vários
ofícios já enviados, continuamos sem resposta sobre este assunto. Embora tenhamos
continuado a efetuar a manutenção, é nosso entender que a gestão seja entregue às
entidades competentes, tal como acontece nos restantes portos dos Açores.
2.2.03 Proceder à Manutenção dos Currais de Sanidade Animal - apoio do DRA
Daremos continuidade à conservação dos três currais de sanidade animal,
como também à cooperação com a entidade governamental com competência na
matéria. Em 2019 solicitamos apoio à Direção Regional da Agricultura, que se
comprometeu a financiar diretamente os arranjos dos currais.
2.2.04 Apoiar a Lavoura no Abastecimento de Água e Luz nas Suas Explorações
No ano de 2019, o município continuou a apoiar a lavoura através da
instalação de abastecimento de água nas explorações agrícolas. Esta Junta
continuará a procurar os possíveis apoios junto das entidades competentes de modo a
facilitar a atividade dos empresários agrícolas. Através de conversações com a
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, existe a possibilidade de alargar a rede de
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abastecimento de água à Canada do Mouro, sendo que este projeto está dependente
daquela entidade.
2.2.05 Proceder à Manutenção dos Caminhos Agrícolas
Esta Junta continua a insistir e persistir para que as entidades competentes
façam a manutenção das diversas estradas agrícolas em mau estado de conservação.
Neste sentido, a Canada do Colério foi asfaltada, permitindo o acesso dos agricultores
aos seus terrenos, onde alguns poços sumidouros foram abertos, estando em análise
o melhoramento de outras canadas na área da freguesia, sendo que já estão certa
uma canada de acesso a moradias e terrenos no Caminho da Vila, e outra na Ladeira
da Cruz.
2.2.06 Manter as Ribeiras Limpas
Daremos continuidade à limpeza imprescindível das ribeiras, conforme
protocolos a celebrar com as entidades competentes, assim como envidaremos todos
os esforços para apurarmos responsabilidades pelos depósitos de lixo e entulho nos
leitos das mesmas. Será mantida a parceria com as entidades policiais, militares e
vigilantes da Secretaria Regional do Ambiente, visando o propósito de encontrar estes
infratores que colocam em perigo toda a população.
2.2.07 Sensibilizar a População para a Importância Ambiental
Pretendemos continuar com a sensibilização da população para a
preservação do meio ambiente. Iremos continuar com o projeto Eco Freguesias,
contudo, reivindicando o direito desta vila, por ser a maior do Município de Angra, para
que não seja discriminada por valores baixos em relação a outros parceiros do projeto.
Em 2019 esta vila foi galardoada com o prémio de Eco Freguesias.
2.2.08 Obter Mais Ecopontos
À semelhança dos últimos dois anos, e com a obtenção de mais alguns
ecopontos, continuaremos a parceria com os SMAH para que a vila seja dotada com
os todos os ecopontos necessários, fomentando assim a reciclagem que tem
aumentado junto da nossa população.
2.2.09 Promover a Utilização das Energias Renováveis – Colaboração Governo
Regional
No ano de 2020 continuaremos atentos e dispostos para apoiar nas
candidaturas para aquisição de Energias Renováveis do Governo Regional a quem
nos solicitar. Esperamos que o projeto de Energias Renováveis para a zona de Lazer
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das 4 Bicas com fundos comunitários aprovado em 2018, fique concluído em 2020, de
modo a tornar aquela zona de lazer cada vez mais apelativa e com excelentes
condições de utilização a quem pretender usufruir da mesma em horário noturno.
2.3 Juventude, Cultura e Desporto:
2.3.01 Reorganizar e Dinamizar o Dia da Vila
Tal como em 2019, pretendemos que o Dia da Vila seja repleto de animação
e convívio com toda a população, por forma a incentivar uma participação de toda a
nossa comunidade neste que é o nosso dia. No ano que agora finda, optamos por
celebrar este dia no dia 1 de julho, visto ser este o dia da elevação do Porto Judeu à
categoria de vila.
2.3.02 Promover Feiras com Artesãos e Produtos Locais
Continuaremos a promover todas as condições para a realização de feiras de
artesanato, de modo a divulgar os produtos locais e artesanato da nossa ilha, bem
como dinamizar o movimento comercial no Porto Judeu.
2.3.03 Apoiar as Coletividades (religiosas, desportivas, culturais, juventude, etc.)
Tal como nos últimos dois anos, continuaremos disponíveis para apoiar todas
as instituições de acordo com as solicitações das mesmas, a nossa disponibilidade
orçamental e meios logísticos.
2.3.04 Criar um Museu Cultural em Parceria com a ICHTUS
Na sequência do entendimento obtido entre este executivo e a Associação de
Juventude do Porto Judeu ICTHUS aquando da campanha eleitoral, previa-se a
criação dum museu cultural com esta associação. No entanto, a ICHTUS optou pela
criação deste museu, sem pareceria, inaugurando uma exposição do falecido
Francisco Elias Dutra Simões, e deste modo criou algum entrave a esta parceria. No
entanto, temos conhecimento que em janeiro a ICHTUS terá uma nova direção, pelo
que iremos reunir na tentativa de chegar a um acordo para a criação de um museu,
nos moldes anteriormente pretendidos, por considerarmos que uma exposição de arte
não poderá ser considerada um museu. Não deixando no entanto de ambicionar para
o futuro a concretização dum projeto à medida da dimensão do património da nossa
vila.
2.3.05 Estender os Temas dos Concursos
O executivo pretende manter os concursos existentes e associar datas e/ou
épocas temáticas para o lançamento de diversos concursos de forma a estimular a
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comunidade na atividade cívica, cultural e criativa. No ano de 2019, optamos por
novos concursos na época de natal, uma vez que o concurso de presépios tinha pouca
adesão. Assim, foram elaborados dois novos regulamentos de concurso, sendo um de
Árvores de Natal e outro de Decoração de Ruas/Casas.
2.3.06 Jornal da Vila
Pretendemos manter o Jornal da Vila em parceria com a ICHTUS.
Inicialmente, a intenção seria que as notícias fossem escritas pelos jovens daquela
associação, dando-lhe oportunidade de, ao colaborar com este projeto, despertar o
interesse nas atividades e cultura da nossa vila. No entanto, e por falta de
disponibilidade dos mesmos, apenas um ou dois jovens colaboram na escrita do
jornal, estando a Junta de Freguesia encarregada de toda a idealização e escrita da
maior parte das notícias. Em 2020, pretendemos abrir em moldes a determinar, o
jornal a algum cidadão da vila para escrever um artigo de opinião, ou outro tema
relacionado com o quotidiano da nossa vila.
2.4 Turismo, Comércio e Emprego
2.4.01 Finalizar, Embelezar e Criar Pontos de Luz no Passeio Marítimo “Artistas
da Terra”
A proposta do artista António Lima para elaboração de várias esculturas para
colocar no percurso do Passeio “Artistas da Terra” não se concretizou, devido à
indisponibilidade do artista. Esta proposta incluía a reciclagem dos carros alegóricos
das Festas da Vila de Porto Judeu, concebidos pelo mesmo. Entretanto com o início
das obras da segunda fase deste passeio, optamos por dotar todo o passeio com
simbologia alusiva ao nome, própria para o local, e construção de pequenas zonas de
lazer em todo o seu percurso. Para tal, já foi feito um contacto inicial com o artista que
nos tem apoiado desde sempre, o Hélder Tavares, que sempre cumpriu com o
solicitado, frequentemente sem qualquer retribuição monetária.
2.4.01 Promover Serviço dos Correios
Tal como em 2018, continuamos a fazer várias tentativas com os
responsáveis pela empresa CTT, que nos facultaram respostas inconclusivas. Em
2020, continuaremos a insistir por este serviço que faz muita falta à população da Vila
de Porto Judeu.
2.4.02 Recuperar o Forte de Santo António
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Este projeto, embora em manifesto eleitoral há cerca de 20 anos, parece-nos
um projeto de difícil concretização. O Forte está de tal modo degradado, que o projeto
elaborado no final dos anos 90 para o mesmo, não é de todo viável, quer a nível
financeiro, como também pelo fato deste projeto, quando inicialmente executado,
contemplar a existência de alguns vestígios daquele forte. Os contactos efetuados
para orçamentar a recuperação com base em tal projeto revelaram-se completamente
inviáveis. Presentemente, este projeto está entregue a um arquiteto da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, para que este nos possa orientar de modo a que
aquela zona fique “visitável”, sem os custos a incorrer na eventualidade da
recuperação do forte projetado há duas décadas.
2.4.03 Palco do Largo
O Largo de Santo António, centro da vila, é merecedor de maior destaque. O
palco do Largo será alvo de uma grande mudança. Após solicitação de apoio para
aquisição de um palco, efetuado pela Dionysos, a verba atribuída foi de valor
manifestamente inferior ao custo a incorrer pela compra da estrutura. Desta forma, a
coletividade solicitou apoio à Junta de Freguesia para a resolução deste assunto.
Assim, optou-se pela elaboração da parceria Junta de Freguesia/Dionysos para a
construção de um palco fixo no Largo de Santo António, que se enquadrasse naquela
zona, servindo simultaneamente para os concertos da filarmónica e para as
festividades da vila. Foram convidados três artistas locais para nos apresentarem um
projeto, o Júlio Silva, António Lima e Hélder Tavares. O Júlio Silva recusou o convite,
tendo o António Lima e Hélder Tavares aceite o desafio. Findo o prazo proposto para
entrega do projeto, e após prorrogação do mesmo, apenas o Hélder Tavares entregou
o projeto, sendo que o António Lima desistiu, alegando desconforto em relação ao
projeto. Deste modo, o Hélder Tavares ficará encarregue do acompanhamento deste
projeto, cuja construção ficará a cargo do José Henrique Sousa & Filhos (o
Machadinho), e os colaboradores da Junta de Freguesia. Acreditamos que esta nova
estrutura, cujo desenho simboliza todo o Porto Judeu, embelezará o centro da vila,
trazendo recordações das festas de sempre, e servirá de apoio a todas as festividades
a ocorrer no palco. A ambição desta junta é que o mesmo será inaugurado no dia 1 de
julho, Dia da Vila.
2.4.04 Conceber um Roteiro Histórico/Turístico – Um Dia no Porto Judeu
A Vila de Porto Judeu, cada vez com maior projeção, é merecedora de um
roteiro turístico, completo e atualizado, ao qual daremos o título provisório “Um Dia no
Porto Judeu”. Em reunião com a Delegação do Turismo, ficou o compromisso de
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apresentarmos orçamento para um roteiro em panfleto e um em formato de livro.
Ambos serão em português e inglês. Com todos orçamentos das gráficas em posse,
aguardamos pelo orçamento do técnico de multimédia, Paulo Ávila, para apresentar à
Delegação do Turismo, sendo a tradução deste roteiro efetuada gratuitamente.
2.4.05 Explorar a História do Pedro Francisco
A história do Pedro Francisco irá ser reconstituída em filme. A Junta será
parceira deste projeto, dentro das suas possibilidades. Esta iniciativa provém de Travis
Bowman, autor da obra e familiar deste herói nascido no Porto Judeu. O nome do
Porto Judeu será amplamente divulgado, dado que este filme será um acontecimento
a nível internacional. Pretendemos aproveitar esta história e incorporá-la no roteiro
turístico. Em conversa informal com Travis Bowman (autor) e Brian Patrick Wade
(ator), ficamos com a ideia que o mesmo seria realizado em 2020. Parte do filme será
realizada no Porto Judeu, nomeadamente na zona do Terreiro, retratando a época dos
bodos.
2.5 Educação, Formação e Tecnologias:
2.5.01 Criar Rede de Internet Sem Fios (wireless)
Dando cumprimento a um dos compromissos assumidos por este executivo, a
rede wireless já se encontra em funcionamento. Aguarda-se pelo feedback quanto à
sua utilização para colocação posterior em outros possíveis pontos da vila.
2.5.02 Fomentar o Apoio Académico aos Educandos e Encarregados de
Educação
Em 2020, continuaremos a apostar nos nossos jovens, dando todo o apoio
necessário nas candidaturas para as bolsas Universitárias da CMAH. Acreditamos que
esta medida fará com que a questão financeira não seja um entrave à continuação dos
estudos. Ainda, pretendemos continuar a apoiar os alunos da nossa vila através das
explicações gratuitas generosamente oferecidas pelas professoras de matemática e
de inglês no ano anterior, embora este ano não saibamos da disponibilidade das
mesmas.
2.5.03 Promover Universidade Sénior em Parceria com a Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo
Deparamo-nos com várias dificuldades neste tema, principalmente por falta
de adesão dos cidadãos seniores, que não demonstram interesse. No entanto,
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solicitam-nos aulas básicas de utilização de computadores, pelo que iremos direcionar
os “estudos seniores” para este tema.
2.5.04 Cursos de Bordados, Costura, Artesanato, Pintura, Culinária, Informática,
Fotografia, etc.
Tal como no ano anterior, abordamos vários formadores nas diversas áreas
para formação de bordados, costura, artesanato, pintura, culinária, etc. Os contactos
iniciais foram com formadores do Porto Judeu, e não havendo disponibilidade dos
mesmos, foram efetuados contactos com formadores de outras freguesias. No
entanto, houve muita falta de interesse de formadores e formandos. A formação de
bainhas abertas dada pela artesã Filomena Silveira terminou a sua primeira fase com
uma aluna, tendo iniciado com seis. Neste último trimestre, a formadora esteve
novamente disponível, no entanto, estabeleceu um mínimo de formandas, quantidade
essa que não foi atingida, tendo ficado a formação sem efeito. Em 2020, o prometido
também é devido, iremos novamente contactar formadores e anunciar os cursos, no
entanto a falta de adesão é geral.
2.5.05 Criar Prémio para Alunos de Mérito nos Diferentes Graus/Níveis de Ensino
Em 2019, iniciamos o reconhecimento aos alunos residentes na Vila de Porto
Judeu que obtiveram as melhores notas no final do ano escolar. Com esta medida
pretendemos reforçar e motivar os alunos para um melhor aproveitamento. Assim,
demos início à entrega de “Certificados de Mérito Escolar”, com prémio monetário,
apoiado pelo Posto de Farmácia de São Bento no Porto Judeu. Neste ano de 2020, e
havendo apoio para tal, pretendemos manter esta distinção nos moldes do ano
anterior.
2.5.06 Formação de Gestão e Liderança
No seguimento da reunião de direito de oposição, realizada com o
representante do PSD, Senhor Alberto Azevedo, este sugeriu a promoção de
formação de gestão e liderança para as instituições e coletividades da vila,
abrangendo ainda esta formação aos jovens e membros das mesmas associações e
coletividades. O Senhor Alberto justificou esta sugestão para a incentivar e esclarecer
os participantes numa boa organização e dinâmica da entidade que lideram, poderão
um dia liderar ou estejam inseridos. Esta sugestão foi imediatamente aceite, pelo que
iremos contactar formadores nesta área no início do ano, para a sua realização.
2.6 Saúde e Ação Social
2.6.01 Criar Centro de Noite – Parceria Casa do Povo
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O Executivo para o 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.
Este ano, iniciamos contactos com as entidades competentes para conseguirmos mais
um serviço para os cidadãos desta vila, tendo sido a resposta aquela com que já
contávamos - aguardar pela conclusão dos prazos.
2.6.02 Criar Parceria com o Projeto Haja Saúde
No ano de 2020, pretendemos continuar a parceria com a Casa do Povo de
Sta. Bárbara trazendo novamente o projeto Haja Saúde à Vila de Porto Judeu.
2.6.03 Promover Programa de Rastreio e Prevenção de Diversas Doenças
Como aconteceu no ano corrente, em 2020 iremos repetir os programas de
rastreio e prevenção de diversas doenças. Esta iniciativa pretende que os nossos
cidadãos estejam mais despertos para a sua saúde. Em 2019 houve um rastreio
auditivo no pátio da Junta de Freguesia, com bastante adesão da população, e
excelentes resultados.
2.6.04 Dinamizar Sessões de Esclarecimento Sobre Cuidados a ter com a Saúde
Em seguimento do ponto anterior, pretendemos continuar com as sessões de
esclarecimento sobre saúde e promover workshops de demonstração de técnicas para
quem é cuidador de saúde.
2.6.05 Apoiar a Habitação Degradada e Pequenas Obras
Iremos continuar com todo o apoio na habitação degradada e pequenas
obras, tanto nos processos da CMAH como da Direção Regional da Habitação.
Assumiremos a gestão das obras de habitação degradada, quando tal se justifique.
2.6.06 Criar Parcerias com as Instituições da Vila
A Junta de Freguesia já possui algumas parcerias, sendo a próxima a
elaborar com a Dionysos na construção do Palco do Largo. Continuamos sempre
abertos a todas as instituições que vejam no Executivo um parceiro para o seu projeto.
2.6.07 Identificar os Desempregados para Ajuda Futura
Continuaremos a ajudar os desempregados na inscrição no centro de
emprego; na procura ativa de ofertas e candidaturas com vista ao ingresso no
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mercado de trabalho; bem como o seu encaminhamento para programas de emprego
e outras ofertas que possam surgir.
3. Mapas POCAL
3.1 Mapa Resumo do Orçamento para o ano 2020
ANEXO I
3.2 Mapa de Orçamento para o ano 2020
ANEXO II
3.3 Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
ANEXO III
3.4 Plano Plurianual Atividades mais Relevantes (PPA)
ANEXO IV
3.5 Mapa de Pessoal
ANEXO V

4. CONCLUSÃO
As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Junta de Freguesia do Porto
Judeu para 2020 pretendem demonstrar 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 de 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, havendo a possibilidade de a partir de janeiro de 2020 os
registos e procedimentos contabilísticos serem feitos de acordo com a nova legislação.

Vila de Porto Judeu, 29 de novembro de 2019

A Junta de Freguesia
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