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Relatório dos documentos previsionais para o 

ano financeiro de 2010 

As Grandes Opções do Plano 

A Junta de Freguesia vem apresentar à Assembleia de Freguesia as grandes opções do 

Plano para o ano de 2010, tendo em conta aquilo que foi assumido no nosso Programa 

Eleitoral. É nossa opinião que é necessário credibilizar, não só a vida política, mas 

também a gestão autárquica. E é nesse sentido que o Plano foi construído, de acordo 

com o Manifesto Eleitoral, sufragado em Outubro passado pelo povo de Fridão, sem 

recorrer à ilusão e de acordo com a realidade económica do concelho e, obviamente, 

do país. Por isso, contrariamente ao que é uso fazer-se na construção dos documentos 

previsionais, não fomos pelo caminho do inflacionamento dos mesmos, porque em 

tempo de crise, seria certamente, dar um tiro no escuro. O Executivo desta Junta 

gostava que os Excelentíssimos Membros da Assembleia de Freguesia de Fridão 

tivessem presente que este é um documento sério, honesto e exequível, que 75% das 

Receitas previstas neste Orçamento para 2010 já estão garantidas. No que diz respeito 

às despesas de capital, embora a sua quantificação seja difícil, foi feito um esforço para 

que estas traduzissem o maior realismo possível. Considerámos também que este 

instrumento, essencial para a vida da Freguesia, pode e deve articular com instituições, 

projectos e financiamentos que possam concretizar muitas das aspirações que não 

estão contidas neste documento. 

Ponto 1 - Loteamento – Pretendemos concluir o Ramal de Média Tensão e as 

pavimentações das Ruas dos Resineiros e das Tecedeiras.  

- Pretendemos concluir as infra-estruturas eléctricas nas Ruas dos Resineiros e 

das Tecedeiras. 

Ponto 2 – Arranjos Urbanísticos – Pretendemos construir novas casas de banho para o 

Cemitério Paroquial e a Igreja e arranjar urbanisticamente a envolvente destes dois 

equipamentos. 
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Ponto 3 – Pequenas pavimentações – Pretendemos pavimentar a Travessa da Fonte do 

Ferreiro e outras de reduzidas dimensões em diversos locais da Freguesia. 

Ponto 4 – Acção Social – Pretendemos manter o Atendimento ao Público e continuar a 

articular com os diferentes serviços e respostas existentes localmente; Pretendemos 

continuar com os Projectos “Mão Amiga”; “Rede Social”; Banco de Ajudas Técnicas e 

com as parcerias de confiança já instituídas (“Escolhas”, “Teia”, Mota-Engil; AEA, IPJ, 

Centro de Saúde, IDP,… )  e obviamente pretendemos concretizar novas parcerias com 

actores e parceiros que saibam dignificar as parcerias.  

Ponto 5 – Centro de Actividades Intergeracional – Continuar a implementar uma 

política capaz de responder às necessidades das nossas crianças e idosos, promovendo 

o contacto entre gerações e a plena integração social dos cidadãos. 

Ponto 6 – Transportes – Pretendemos adquirir uma carrinha de 9 lugares que apoie os 

serviços e as actividades da Freguesia. 

Ponto 7 – Ambiente – Dar continuidade ao Projecto Agenda “21 Local”.  

 - Assegurar a limpeza de caminhos e espaço públicos da Freguesia e a plantação 

de árvores, nomeadamente o medronheiro, como espécie autóctone e de grande 

beleza visual.  

Ponto 8 – Educação e Formação - De acordo com a Lei das Autarquias Locais 

continuaremos a zelar pelo conforto e pela qualidade dos estabelecimentos de Ensino 

existentes na Freguesia. 

 - Dar continuidade às parcerias existentes na área da formação, AEA e Escola 

Secundária de Amarante, nomeadamente no que diz respeito ao processo de RVCC, 

cursos EFA e Formações Modelares. 

Ponto 9 – Emprego e sustentabilidade - Pretendemos assegurar o Gabinete de Apoio 

ao Emprego (inscrições, ofertas de emprego, medidas de apoio e criação do próprio 

emprego, elaboração de currículos, cartas de apresentação e técnicas de procura de 

emprego).  
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- Pretendemos levar a efeito duas vezes por ano a Feira de Negócios e 

Oportunidades. 

Ponto 10 – Animação – Definiram-se como actividades prioritárias as Comemorações 

do 25 de Abril e a Caminhada de Abril; a Mostra de Teatro; o Cerimonial do Chã;  a 

participação no Cortejo Etnográfico da Cidade e o apoio às associações locais e Festas 

da Freguesia.  

Ponto 11 – Continuaremos na linha da frente pela captação de serviços de 

proximidade que tanto têm facilitado a vida aos fregueses de Fridão. Como são 

exemplo os serviços de CTT, Farmácia, Multibanco e o Atendimento Diário de 

Secretaria.  

 

Fridão, 18/ Dezembro/2009 

 

 

O Executivo: 

___________________________________  
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_________________________________ .  


