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Introdução 

 

 

 

 

As grandes Opções do Plano e o Orçamento para o ano de 2006, que a seguir se apresentam, estão 

elaborados de acordo com as disposições legais em vigor, definem e quantificam as fontes de financiamento 

e as respectivas afectações para as diferentes áreas de aplicações. 

Vivemos uma época de contingência orçamental a nível de Poder Central e que necessariamente se 

reflecte, também, na Administração Local. 

É exigido, por isso, uma cultura de responsabilidade e de clareza processual na planificação e na 

execução orçamental. 

Foi com esse sentido de responsabilidade que planificámos de forma racional a politica das nossas 

acções. 
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Grandes Opções do Plano para 2006 

 

 

Num contexto de recursos escassos, de referir que a Câmara Municipal reduziu em 50% o valor do 

“Protocolo de Delegação de Competências para 2006, relativamente ao ano anterior, e de muitas e diversas 

necessidades, torna-se fundamental a existência de um Projecto e de um conjunto de prioridades de 

intervenção que norteie o trabalho a desenvolver. 

A apresentação de um Projecto implica o escalonamento de prioridades e a percepção consciente de 

que nem todas as áreas podem ter a mesma atenção e o mesmo nível de envolvimento e de intervenção por 

parte da Junta de Freguesia. Ter prioridades resulta de ter ideais, ter projectos e optar conscientemente. 

Não é possível ignorar o importante trabalho de gestão a vários níveis e em toda a Freguesia que é 

necessário fazer, passível de dar resposta aos problemas e legítimos anseios de toda a população da 

Freguesia. 

Nessa medida, vamos investir nas estruturas da Junta de Freguesia, nomeadamente, dotar o seu 

Pessoal de intervenção de rua com meios para dar resposta rápida aos problemas surgidos no imediato e no 

quotidiano. De referir a dotação orçamental para a aquisição de uma máquina tipo rectro-escavadora. 

De forma clara, a prioridade que resultará da nossa intervenção directa será, entre outras, nas áreas 

sociais, ambiente, urbanismo/reabilitação urbana/acessibilidade, ambiente/áreas verdes e espaços públicos e 

gestão/transparência e cidadania. 

Na área social incluímos todo um conjunto de iniciativas nos domínios da educação e cultura, 

desporto e juventude, associativismo e a acção social junto dos grupos mais vulneráveis a fenómenos de 

exclusão social. 

 

Incluem-se nestas áreas as seguintes iniciativas: 

 

- A Dinamização de um Conselho Local de Associativismo, estrutura que represente as 

Colectividades e Associações da Freguesia numa lógica de planeamento e organização de iniciativas criando 

sinergias para uma melhor rentabilização dos apoios. 

 

- A promoção, em colaboração com Associações e Grupos Ecologistas, de “Acções de Educação 

Ambiental” tendo como alvo principal os estudantes do ensino básico e secundário, estimulando e 

dinamizando a criação de “Núcleos Ambientais” nas escolas. 
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- A instituição do “Prémio Ambiente-Freguesia de Mangualde” como forma de promover a 

elaboração de trabalhos que abordem a diversidade ambiental/ecológica da Freguesia e o seu ordenamento, 

fomentando nos jovens uma consciência ecológica e, concomitantemente, estimulando nestes a 

procura/descoberta da sua Freguesia, da sua historia e do seu património. 

 

- A dinamização de uma Unidade de Inserção de Jovens da Vida Activa, estrutura esta que deverá 

preferencialmente ter como parceiro o IEFP, com o objectivo de dar resposta mais personalizada e 

acompanhada a situações de desemprego ou de orientação vocacional. 

 

Da mesma forma, entendemos ser fundamental aprofundar sempre que possível a nossa ligação 

estreita com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia, nomeadamente, as escolas do 1º ciclo e os Jardins-

de-Infância, onde temos intervenção directa, criando as melhores condições para o seu funcionamento, 

naquilo que são as nossas competências. 

 

- Melhorando os espaços escolares, nomeadamente, quer na sua limpeza quer na sua conservação. 

- Pugnar pela implementação de planos de segurança nas escolas e Jardins-de-infância. 

- Atribuir as verbas necessárias para a limpeza e expediente. 

- Fazer a manutenção devida aos diversos equipamentos escolares. 

- Fornecimento de lenha e equipamento para aquecimento das Escolas e Jardins. 

  - Em conjunto com os Agrupamentos promover a organização do dia Mundial da Criança e do dia 

Mundial da Arvore. 

 

Área Social: 

 

- Continuaremos, mensalmente, a distribuir cabazes alimentares ás famílias mais carenciadas e com 

maior grau de exclusão social. 

- Colaboração activa com o “NLI – Núcleo Local de Inserção”. 

- Colaboração com as Instituições de Solidariedade Social da Freguesia. 

- Promoção de cursos de Língua Portuguesa para as comunidades de emigrantes residentes na 

Freguesia.  

 

Urbanismo/Reabilitação Urbana/Acessibilidades: 

 

- Calcetamento e alargamento de ruas e caminhos 
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- Construção de muros 

- Arranjo de passeios 

- Embelezamento de largos 

 

Ambiente/Áreas Verdes e Espaços Públicos: 

 

- Arranjo de caminhos rurais 

- Alargamento e conservação dos caminhos florestais 

- Reflorestação 

- Recuperação dos tanques comunitários 

- Recuperação dos fornos degradados 

- Recuperação dos fontanários e das fontes de chafurdo 

 

Gestão/Transparência/Cidadania: 

 

- Implementação de um Regulamento Interno na Junta de Freguesia 

- Modernização dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia, servindo sempre com qualidade 

e celeridade toda a população, apostando na modernização da rede informática e no acesso via Internet a 

alguns serviços e no contacto com a Junta. 

- Divulgação no Site da Junta de Freguesia das actividades desenvolvidas trimestralmente. 

- Criação de espaços de opinião e de debate organizando para o efeito reuniões com a população, 

preferencialmente, em todos os lugares da Freguesia. 

 

Muita da intervenção da Junta de Freguesia, por força das delimitadas competências, só pode ser 

profícua numa união de esforços e de sinergias com múltiplas entidades, com as quais não prescindiremos 

de ter um dialogo institucional aberto, sempre na defesa dos interesses da Freguesia e dos seus habitantes, 

nomeadamente, com o Executivo Camarário, para a resolução dos problemas que a população nos coloca e 

que nos ultrapassam (exemplo: acessibilidades, saneamento básico etc.) 

 


