OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO
2018

Preâmbulo
No cumprimento do disposto na alínea a) do n.º1, do artigo 16.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Junta de Freguesia de
Fafe tem a honra de submeter a esta Assembleia de Freguesia os
documentos referentes às “Opções do Plano e Orçamento 2018”.
Foi solicitado o envio atempado de propostas a todos os Partidos
e Movimentos que têm assento nesta Assembleia e até aos que
não têm assento, mas que foram consultados, dando cumprimento
assim ao Estatuto de Direito de Oposição – Lei n.º 24/1998 de 26
de maio.
“Opções do Plano e Orçamento”, um documento estruturante,
sustentável e de desenvolvimento para a Freguesia de Fafe,
fundamentado nos pressupostos políticos assumidos por este
executivo e a cumprir no decorrer do mandato 2017-2021.

A estratégia visa dar continuidade aos esforços de consenso em
prol da melhoria da qualidade de vida dos fafenses, procurando
assim promover uma governação participada através do reforço
da ligação com as pessoas, as instituições sem fins lucrativos, o
comércio, as empresas locais e as escolas.
Mantendo a coerência de uma linha anterior de governabilidade,
que agora foi reforçada por projetos e por pessoas, a Junta de
Freguesia de Fafe enveredará esforços de forma a iniciar novas
áreas de atuação na sequência da delegação de competências que
veem melhorar as áreas de atuação, não descurando, nunca, o
equilíbrio financeiro que se vem verificando.
Pretende-se assim prestar um serviço público de qualidade e
primar no atendimento aos cidadãos, maximizando os recursos
disponíveis e adotando o nosso papel de interlocutores
privilegiados dos fafenses, na comunicação e identificação das
suas necessidades até à resposta integrada das mesmas.

Missão
Prestação de um serviço público isento, imparcial e justo, que visa
responder às necessidades da população, no sentido de melhorar
efetivamente a qualidade de vida dos fafenses.

Objetivos Estratégicos
Cumprir os projetos e atividades previstos para o mandato 2017 –
2021, nomeadamente nas seguintes áreas:
a) Novo local para a Sede da Junta de Freguesia de Fafe, com as
condições adequadas ao bom funcionamento;
b) Emissão de documentos administrativos;
c) Promoção e dinamização de eventos culturais e desportivos,
tendo por base as nossas tradições, o nosso bairrismo;
d) Prestação de serviços de apoio no âmbito da ação social e
educação;
e) Estabelecimento de uma ligação estreita com todos os fafenses
por forma a servir todos, todas as ruas e todas as habitações;
f) Realização obras novas e de manutenção de espaços, que
proporcionem as adequadas condições aos fafenses.
Áreas de Atuação
Para a prossecução dos objetivos que pretendemos alcançar
definiram-se eixos estratégicos de forma a abranger as diversas
áreas de atuação. Assim, de forma a responder às necessidades
dos fafenses, aumentando o seu nível de satisfação no que se
refere aos serviços prestados, definiram-se os seguintes eixos de
atuação:
1 – Sede da Junta;
2 – Ação social;
3 – Educação;
4 – Desporto;
5 – Associativismo;
6 – Ambiente e Energia;
7 – Saúde;
8 – Cultura;
9 – Infraestruturas;
10 – Turismo;
11 – Economia e Inovação;

12 – Comunicação;
13 – Juventude;
14 – Segurança e Proteção Civil;
15 – Higiene Urbana;
16 – Canídeos e Felinos.
Tendo em conta a pluridisciplinaridade das atividades propostas
por esta Junta de Freguesia assentes nos eixos estratégicos
referidos, elencamos as atividades definidas.
1 – Sede da Junta
Nova Sede da Junta de Freguesia de Fafe, que vá de encontro às
necessidades atuais, com espaços adequados ao bom
funcionamento, que possa servir convenientemente toda a
população.
2 – Ação social
Reforçar o trabalho em rede com as instituições de solidariedade
social existentes na freguesia e apoiar o trabalho meritório dessas
instituições.
Continuar a parceria com a Câmara Municipal de Fafe, atribuindo
um apoio complementar no Cabaz de Natal para as pessoas
carenciadas da freguesia.
Atribuir o Cabaz de Páscoa às famílias carenciadas da freguesia.
Realizar workshops sobre áreas de interesse para os cidadãos (ex.:
economia doméstica, alimentação saudável, animais domésticos,
IRS, estratégias de poupança, etc.).
Apoiar uma atividade para os seniores – Circo de Natal por
exemplo.

3 – Educação
Fornecer os materiais de expediente e limpeza aos
estabelecimentos escolares, do pré-escolar e 1º ciclo da freguesia.
Apoiar o passeio de finalistas do estudantes do ensino básico.
Atribuir prémios de mérito escolar aos alunos da freguesia de
Fafe.
Promover um concurso de Postais de Natal.
Assumir a componente de apoio à família, diligenciando
atempadamente todos os esforços necessários juntamente com a
Câmara Municipal de Fafe.
4 – Desporto
Realizar a III Corrida de São Silvestre de Fafe.
Cooperar com as coletividades da freguesia e reforçar o trabalho
em rede e apoiar o trabalho meritório dessas instituições.
Toca a Mexer.
5 – Associativismo
Apoiar as associações ao abrigo do Regulamento de Apoio ao
Associativismo.
Realizar a II Festa do Associativismo.
Promover ações de formação para as associações.
Cooperar em iniciativas em parceria com as associações.
6 – Ambiente e Energia

Incentivo à educação ambiental e à eficiência energética na
freguesia e com a população.
7 – Saúde
Realizar a II Feira da Saúde.
Saúde com Motivação.
8 – Cultura
Promover a realização de residências artísticas nas áreas da
literatura, fotografia, cinema, música, artes plásticas, em que o
resultado da residência integre o património da freguesia – textos,
curtas-metragens, fotografias, músicas, quadros, esculturas, etc..
Apoiar a concretização de atividades de incentivo à leitura.
Articular com as entidades culturais a criação de uma agenda
cultural anual – 12 meses, 12 bairros.
Noites da Varanda.
Dia da Freguesia – 23 de agosto.
9 – Infraestruturas
Reparar e conservar os Parques Infantis da freguesia, incluindo a
renovação dos pisos.
Criação de passeios e outras infraestruturas básicas em locais
onde estas não existam.
Reparação de pavimentos nas vias mais degradadas.
Conservação do património da Junta.
10 – Turismo

Promover um concurso gastronómico.
Apoiar iniciativas que promovam o turismo na freguesia.
11 – Economia e Inovação
Promoção do comércio local, em parceria com a Associação
Comercial e Empresarial e Câmara Municipal.
12 – Comunicação
Novo site para melhor comunicar e melhor acesso de todos.
13 – Juventude
Apoiar atividades de tempo livre para os jovens, tendo em conta
os seus gostos, nunca descurando as nossas tradições fafenses.
Trabalhar em rede com as associações para promoção de
atividades para jovens.
14 – Segurança e Proteção Civil
Cooperar com os Bombeiros Voluntários de Fafe, Guarda
Nacional Republicana e Câmara Municipal.
15 – Higiene Urbana
Tratar de todas as necessidades de higiene urbana da freguesia.
16 – Canídeos e Felinos
Apoiar e colaborar com a Associação de Defesa da Floresta e dos
Animais de Fafe na defesa dos animais da freguesia.

