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LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

Introdução 

 A Vila de 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 2021, disponibilizados pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, a Vila de Porto 

Judeu tem 2.296 habitantes. 

Decorrido pouco mais de um ano deste segundo mandato em exercício de 

funções, e apesar das várias dificuldades e entraves impostas, congratulamo-nos com 

a concretização dos objetivos alcançados, nos quais investimos todo o nosso empenho, 

esforço e dedicação. Estamos de consciência tranquila e imensamente satisfeitos com 

o trabalho efetuado em prol de todos os cidadãos e instituições do Porto Judeu, e 

continuaremos incansável e incessantemente a lutar e dedicar as nossas energias para 

que consigamos avançar com o único projeto assumido em manifesto de 2017-2021 e 

que transitou para o manifesto de 2021-2025, que embora aprovado verbalmente pelo 

governo anterior, o governo em funções não considerou que esta obra tivesse o devido 

merecimento, no entanto, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para cumprir 

com este compromisso assim como aqueles assumidos para os próximos três anos, tal 

como outros que surjam como uma mais-valia para o Porto Judeu, numa constante e 

contínua preocupação e realizando todos os esforços 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 2023.  
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1. FUNCIONAMENTO CORRENTE DA AUTARQUIA 

Este capítulo engloba 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. 

1.1.01 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 2023. 

1.1.02 Quadro de Pessoal 

A Junta de Freguesia dispõe de uma Assistente Técnica, responsável pelo bom 

funcionamento de todas as tarefas inerentes à secretaria e dois Assistentes 

Operacionais, sendo um a tempo parcial além-quadro, efetivo no regime geral da 

segurança social e outro a tempo inteiro, responsável pela manutenção do Cemitério de 

Santa Cruz, assim como as demais tarefas inerentes ao bom e eficaz funcionamento da 

Junta de Freguesia. Em 2023, com o aumento da verba das transferências do 

Orçamento do Estado (FFF), pretendemos contratar um assistente operacional a tempo 

inteiro, estando já os trâmites em andamento para esta contratação.  

1.1.03 Programas de Emprego 

Em 2023 será dada continuidade aos programas de emprego que transitam de 

2022. Pretendemos ainda, de acordo com as necessidades e disponibilidade 

orçamental, enquadrar noutros programas similares os trabalhadores que terminem as 

respetivas ocupações.   

1.1.04 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.  

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. 
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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 Requalificação da Orla Costeira  

 Uma obra de extrema necessidade e urgência, pela segurança de todos os 

cidadãos da Vila de Porto Judeu. Continuaremos a insistir junto das secretarias 

competentes dentro do Governo Regional, para que estas ajam com celeridade e maior 

consciência no apoio a este projeto, uma vez que toda a orla costeira da Vila de Porto 

Judeu apresenta situações de perigo iminente, conforme comprovado em relatórios e 

estudos emitidos por estas mesmas secretarias.  

2.1.02 Ampliar e Requalificar a Zona Balnear da Baía 

 Através do contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal de 

Angra do Heroísmo, foi elaborado um projeto para ampliação e requalificação da zona 

balnear da Baía do Refugo. Este projeto aguarda parecer da Secretaria do Ambiente, 

tendo já sido determinado que a Câmara Municipal seria a gestora desta obra, face à 

inércia governamental perante a Junta de Freguesia.  Continuaremos a insistir junto 

desta secretaria para uma maior celeridade na análise do projeto e consequente 

aprovação, pois não se trata de “embelezamento”, mas sim da necessidade de 

requalificação da orla marítima pela sua localização e perigosidade que apresenta 

durante as intempéries que frequentemente assolam a Ilha e consequentemente a 

nossa vila. 

 Quanto à aquisição dos terrenos adjacentes a esta zona balnear, apesar de já 

havermos adquirido dois terrenos, voltaremos a contactar os proprietários dos restantes 

visando a construção duma zona alternativa para estacionamento,  construção esta a 

efetuar aquando das obras de requalificação/ampliação da zona balnear da Baía.  

2.1.03 Zona de Estacionamento no Refugo 

 A  Rua do Refugo, caracterizada como sendo muito estreita e com moradias à 

beira da mesma, carece de estacionamento seguro precisamente por esse motivo, uma 

vez que a maioria das casas são de construção antiga e não possuir garagem ou pátio 

para estacionamento, nem sobra de estrada, não havendo opção para os moradores 

senão a de deixar os carros adjacentes às suas casas, dificultando a circulação 
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automóvel, assim como também colocando os veículos estacionados em risco de 

levaram algum raspão pelos carros em movimento. Assim, e após a construção do 

Parque Comandante Manuel Brito Azevedo, pretende-se construir um novo parque no 

terreno onde funcionava a antiga sede do Sporting Clube Os Leões.  

2.1.04 Asfaltar Canadas nas Zonas Residenciais 

 Adicionalmente ao melhoramento de vários acessos, e asfaltamento da 

Canada da Barata, proceder-se-á ao asfaltamento da Canada do Caldeiro, Bairro Dr. 

Corte-Real e Canada João Pacheco, que se encontram em estado de degradação 

tornando-se assim necessária a sua requalificação.  Para tal, já foram solicitados 

orçamentos às firmas para que se possa avançar com estas obras com a maior 

brevidade possível.   

2.1.05 Segurança nas Estradas  

 Continuaremos a insistir junto da Secretaria Regional das Obras Públicas e 

Comunicações para a determinação de recurso a quaisquer meios que permitam reduzir 

a velocidade nas zonas identificadas, assim como procederemos à 

colocação/substituição de sinais de trânsito e espelhos, sempre com o objetivo de 

oferecer maior segurança aos condutores e peões que utilizem as nossas estradas.   

2.1.06 Requalificação da Canada do Morte  

 A proposta para alteração de ordenamento desta canada, onde a subida será feita 

pela Canada da Barata e a descida parcialmente pela Canada do Morte e Canada da 

Barata, foi apresentada, uma vez que é nossa convicção que esta pequena obra 

beneficiará muito os condutores que utilizam aquela estrada.   

2.1.07 Limpeza das Ruas    

 Continuaremos a diligenciar pela limpeza nas ruas da nossa vila, tendo por base 

o contrato interadministrativo a celebrar com o município. Iremos insistir, uma vez mais, 

junto da Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações assim como também 

do Instituto Regional de Ordenamento Agrário, 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 por falta 

de conhecimento, nem sempre consegue distinguir as responsabilidades/competências.  

 

2.2 Turismo, Comércio e Emprego 

2.2.01 Espaços à Beira Mar   
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No âmbito das candidaturas anuais junto da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo, este executivo entendeu elaborar um pedido para requalificação da zona 

envolvente à Gruta das Agulhas. Este projeto, além de dotar aquela zona com um 

melhor acesso à zona da beira-mar, também pretende retirar o lixo que abunda naquela 

área, bem como facilitar o acesso à Gruta das Agulhas.  Este projeto encontra-se na 

Secretaria do Ambiente há bastante tempo, tendo o mesmo sido alvo de pedido de 

prorrogação, novamente derivado à inércia desta secretaria, cujo parecer definitivo tarda 

em chegar.   

Visto que se trata de uma obra de grande importância para a freguesia, em que por um 

lado irá criar condições de segurança para o acesso à Gruta das Agulhas, e por outro 

requalificar toda a zona envolvente, que proporcionará também um embelezamento da 

nossa orla costeira, para o ano de 2023, o pedido da Junta apresentado à Câmara 

Municipal recaiu novamente sobre este projeto. 

 

2.2.02 Criação de Projeto Paisagístico para a Vila  

Pretende-se fazer um estudo a nível de ordenamento de território, identificando 

pontos estratégicos para colocação de plantas, árvores ou outros itens condizentes com 

a natureza dos sítios assinalados, com o intuito de embelezar a nossa vila de uma forma 

harmoniosa e equilibrada.  

2.2.03 Honrar e Promover a História de Pedro Francisco  

 A história de Pedro Francisco, cada vez mais conhecida a nível mundial, será 

tratada de forma a dar maior projeção ao Porto Judeu. Aa Câmara de Comércio de 

Angra do Heroísmo está a desenvolver um projeto virado para o mercado Norte 

Americano, e deste modo, pretendemos solicitar apoio às secretarias competentes, para 

incluir o Porto Judeu nas rotas de turismo daquele projeto, através da divulgação da 

história do herói de guerra dos Estados Unidos. Dada a sua notoriedade na história 

daquele país, julgamos ser um ponto de interesse para cativação de visitantes 

provenientes dos Estados Unidos da América, bem como de outros locais que tenham 

interesse nesta parte da história daquele país.    

2.2.04 Requalificação do Miradouro da Cruz do Canário  

O projeto para requalificação deste miradouro foi um dos projetos vencedores do 

orçamento participativo, estando o mesmo em fase de conclusão.   

2.2.05 Promoção de Feiras de Artesanato e Hortícolas 
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 Pretendemos promover todas as condições para a realização de feiras de 

artesanato e produtos agrícolas de artesãos e produtores locais, dinamizando assim o 

movimento comercial no Porto Judeu.  

 Os produtores locais serão abordados, para que possamos ouvir as suas 

necessidades e viabilidade de criar uma feira periódica para a venda dos seus produtos. 

2.2.06 Promoção do Concurso “Prato Típico” do Porto Judeu 

 Além da confeção de alcatra regional, o Porto Judeu tem uma gastronomia muito 

rica e apreciada. Neste sentido, pretende-se promover um concurso do prato típico do 

Porto Judeu. Neste concurso poderemos incluir os restaurantes locais, bem como 

alguns populares que têm reconhecidos dotes culinários. 

 O Concurso será realizado de acordo com regulamento a efetuar oportunamente. 

2.2.07 Agenda/Dinamização Cultural da Vila 

 Nunca é demais referir que a cultura é uma das maiores potencialidades do Porto 

Judeu, reconhecida em toda a Ilha Terceira, por isso, entendemos ser uma mais-valia 

para toda a população terceirense assim como para os turistas, terem o devido 

conhecimento das atividades culturais que irão decorrer. Para tal, o executivo pretende, 

tal como já tem vindo a ser feito, colaborar na divulgação de todas as atividades culturais 

realizadas na nossa Vila, bem como apoiar, dentro das suas possibilidades e 

competências, o seu desenvolvimento.  

2.2.08 Melhoramento das Placas de Boas Vindas 

 Finda a colocação de placas toponímicas, não invalidando, contudo, a colocação 

de alguma que se mostre necessária, a realidade é que consideramos que as placas de 

boas vindas ao Porto Judeu não são apelativas nem dignificam a nossa vila. Achamos 

que a primeira impressão tida à entrada da nossa vila é determinante para todos aqueles 

que nos visitam. Assim, é nossa intenção colocar novas placas nas entradas principais 

para o Porto Judeu, mais apelativas e com maior imponência.  

2.3 Agricultura, Pescas e Ambiente 

2.3.01 Melhoramento da Rede de Água para a Agricultura 

 Insistiremos junto das entidades competentes, para um melhoramento da rede de 

água de modo a facilitar os trabalhos dos agricultores no Porto Judeu.  

2.3.02 Asfaltar a Canada da Praia  
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 Intercederemos junto da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, para 
asfaltamento da Canada da Praia, tal como proposto no manifesto apresentado.
  

2.3.03 Manutenção dos Currais de Sanidade Animal - apoio do DRA 

 Continuamos a aguardar que a Secretaria da Agricultura cumpra com os 

compromissos assumidos no âmbito das suas competências em matéria de apoio à 

agricultura, nomeadamente, a manutenção dos currais de sanidade animal situados na 

nossa vila. 

2.3.04 Melhoramento dos Caminhos Agrícolas 

 A junta de freguesia continuará a insistir para que as entidades competentes 

façam a manutenção das diversas estradas agrícolas em mau estado de conservação 

tal como já havia sido publicamente assumido.   

2.3.05 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 indevidos de lixo e 

entulho nos leitos das mesmas. Será mantida a parceria com as entidades policiais e 

vigilantes da Secretaria Regional do Ambiente, visando o propósito de encontrar estes 

infratores que colocam em perigo toda a população.  

2.3.06 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” e “a Minha Ribeira”, 

visando que esta vila seja novamente galardoada em reconhecimento do excelente 

desempenho ambiental.  

2.3.07 Obter Mais Ecopontos 

 À semelhança dos últimos dois anos, e com a obtenção de mais alguns 

ecopontos, continuaremos a parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

para que a vila seja dotada com os todos os ecopontos necessários, fomentando assim 

a reciclagem que tem vindo a aumentar junto da nossa população.  

2.3.08 Betonar a Canada do Colério em parceria com a Junta de Freguesia da 

Feteira 

 Continuamos a aguardar o agendamento de reunião com a Secretaria Regional 

da Agricultura e Junta de Freguesia da Feteira, para procedermos à betonagem da 
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Canada do Colério, uma vez que parte da mesma é localizada na Feteira e integrava o 

manifesto eleitoral de ambas as listas vencedoras.   

 

2.3 Juventude, Cultura e Desporto: 

2.3.01 Promover o Dia da Vila 

 Pretendemos continuar com a celebrar o “Dia da Vila” no dia 1 de julho, com 

cerimónias e diversas atividades, animação e convívio com a população, incentivando 

a participação de toda a nossa comunidade neste que é o nosso dia.   

2.3.02 Apoiar as Coletividades  

 Estaremos sempre disponíveis para apoiar todas as instituições de acordo com 

as solicitações das mesmas, dentro da nossa disponibilidade orçamental e meios 

logísticos pertencentes à autarquia.  

2.3.03 Concurso de Promoção das nossas Tradições; 

 Como anteriormente mencionado, o Porto Judeu é uma freguesia rica em 

cultura e tradições. Pretendemos assim, promover esta vertente da nossa vila, através 

de concursos temáticos de forma a estimular a comunidade na atividade cívica, cultural 

e criativa. 

2.3.04 Promoção do Carnaval da Vila  

 Nos últimos anos em que se celebrou o Carnaval, o Porto Judeu voltou a contar 

com a visita de imensos grupos de Carnaval, trazendo novamente festejos 

carnavalescos condignos com a nossa vila, situação que pretendemos que perdure no 

tempo. Para tal, iremos encetar todos os esforços para o promover junto de toda a 

população e continuar a “encher” o Pavilhão Multiusos Pedro Francisco.  

2.3.05 Interceder Junto dos Clubes Desportivos para o Alargamento das 

Modalidades Praticadas na Vila 

Pretendemos reunir com os clubes desportivos do Porto Judeu, para 

determinação da viabilidade de promover atividades desportivas para crianças, as quais 

poderão enquadrar-se dentro dos meios que a Direção Regional do Desporto dispõe 

para o apoio das mesmas.   

2.3.06 Jornal da Vila 

 Pretendemos manter o Jornal da Vila em parceria com a ICHTUS, distribuído 

porta-a-porta quadrimestralmente. Esta fonte de informação tem sido uma mais-valia 
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para toda a população, no entanto, realçamos os mais idosos ou aqueles que não têm 

acesso às redes sociais.  

2.5 Educação, Formação e Tecnologias: 

2.5.01 Fomentar o Apoio Académico aos Educandos  

 Em 2023, continuaremos a apostar nos nossos jovens, dando todo o apoio 

necessário na formalização das candidaturas para as bolsas Universitárias atribuídas 

pelo Município. Acreditamos que esta medida fará com que a questão financeira não 

seja por si só um entrave à continuação dos estudos.    

2.5.02 Criação de QR Codes Informativos junto dos Pontos de Maior Interesse da 

Vila 

 Num tempo em que as novas tecnologias cada vez mais fazem parte integrante 

do nosso dia-a-dia, entendemos que seria importante dotar a nossa vila de alguns 

desses recursos tecnológicos. Uma dessas tecnologias seria dotar os nossos principais 

pontos de interesse, de um QR CODE, através do qual os interessados poderão, com a 

utilização de um simples telemóvel, aceder a informação mais detalhada de cada um 

desses pontos. 

2.5.03 Premiar o Melhor Aluno de Cada Ciclo, residente da Vila de Porto Judeu;  

 Pretendemos continuar a premiar os alunos de mérito do Porto Judeu, 

acreditando que esta iniciativa incentivará os estudantes a melhorarem as suas notas, 

visando a obtenção do certificado e prémio monetário. 

2.5.04 Promover Workshops de Tecnologias de Informação e Comunicação 

  É intenção deste executivo contatar com entidades competentes na matéria, 

para levar a cabo Workshops de Tecnologias de Informação e Comunicação, 

nomeadamente a utilização das diversas plataformas existentes para divulgação e 

marketing digital. 

 Pretende-se contatar com as nossas associações e coletividades para se 

averiguar o eventual interesse de levar este projeto em frente, com recurso a parcerias 

entre estas e a autarquia.  

2.6 Saúde e Ação Social 

2.6.01 Plantar Árvores de Sombra no Parque Luís Gabriel Pereira de Melo 

 Pretendemos novamente plantar árvores de sombra no Parque Luís Gabriel 

Pereira de Melo, para que além da utilização frequente que lhe é dado pelas crianças, 
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também possa servir como lugar de sombra em dias de mais calor, dando ainda um 

maior embelezamento àquele espaço.  

2.6.02 Promover Programa de Rastreio e Prevenção de Diversas Doenças 

 Em 2023 contamos repetir os programas de rastreio e prevenção de diversas 

doenças. Esta iniciativa pretende que os nossos cidadãos estejam mais despertos para 

a sua saúde.  

2.6.03 Apoiar os Idosos nas Diferentes Necessidades Sociais 

 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. 

2.6.04 Apoiar a Recuperação de Habitação Degradada e Pequenas Obras 

 Iremos continuar com todo o apoio na habitação degradada e pequenas obras, 

nomeadamente através do apoio na elaboração e encaminhamento das candidaturas a 

enviar, tanto nos processos da CMAH como nos da Direção Regional da Habitação.  

2.6.05 Criar Parcerias com as Instituições da Vila 

 Tal como referido no ponto relativo à organização de Workshops e área das 

tecnologias e informação, queremos passar a informação a todas as nossas instituições 

para que vejam este Executivo como um parceiro para o desenvolvimento dos seus 

projetos. Embora se disponham de poucos recursos, quer financeiros, quer logísticos, 

estaremos sempre atentos e prontos para colaborar com as coletividades da nossa vila, 

nem que seja para juntamente com elas procurar ajuda/apoios para levarem a cabo os 

seu projetos e atividades. 

2.6.06 Dinamização da Unidade Local de Proteção Civil 

 A Unidade Local de Proteção Civil carece de formação e dinamização, uma vez 

que após a sua criação e registo, a pandemia veio colocar entrave à realização das 

mesmas. Assim, pretendemos dar início a uma formação com toda a equipa no início 

do ano.  

2.6.07 Promover Ações de Sensibilização e Informação à População no Âmbito da 

Proteção Civil 

 Tendo por base o ponto anterior, e aproveitando o facto desta autarquia já dispor 

de um NLPC, desenvolveremos esforços para que no âmbito da atividade deste núcleo, 

se integrem diversas ações de sensibilização e informação à população sobre medidas 
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preventivas e autoproteção face a riscos naturais e tecnológicos, pois estamos cientes 

que a proteção civil começa em cada um de nós e a prevenção é uma das melhores 

ferramentas que podemos dispor.  

 

2.6.08 Médico de Família  

 Um assunto de extrema importância para nós, que infelizmente não tem sido 

devidamente acompanhado pela entidade competente. O Porto Judeu necessita 

urgentemente de mais um médico de família, uma vez que a médica atual não consegue 

incluir na sua agenda a população sem médico de família. Continuamos a aguardar que 

o Secretário Regional da Saúde cumpra com o divulgado pelo próprio no jornal e redes 

sociais, onde informou que os concursos para preenchimento desta lacuna estavam 

abertos.  Insistiremos, como sempre, até que os nossos residentes tenham acesso a 

este serviço que é um direito de todos os contribuintes.      

3. CONCLUSÃO 

 As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Junta de Freguesia do Porto 

Judeu para 2023 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. 

 As ações aqui constantes vão de encontro ao manifesto apresentado à nossa 

população, procurando abranger todos os compromissos nele assumidos. É com este 

espírito de cumprimento que enfrentamos o ano que em breve se inicia, bem como os 

seguintes que integram o quadriénio do presente mandato. 

 Juntamente com o presente documento, apresentamos também todos os 

mapas contabilísticos, elaborados em SNC-AP, os quais agregam toda a informação 

legal exigida referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2023. 

  

  

Vila de Porto Judeu,  6 de dezembro de 2022 

 

A Junta de Freguesia 

 

 


