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Relatório dos documentos previsionais para o 

ano financeiro de 2011 

 
Como era de esperar as grandes opções do Plano para o ano de 2011, reflectem a 
actual conjuntura de crise que o nosso país atravessa e que vai repercutir-se 
inexoravelmente no orçamento das freguesias. Em primeiro lugar é necessário dizer 
claramente que o tempo das grandes obras acabou, não só para o ano de 2011, mas, 
pensamos nós, que nos próximos quatro ou cinco anos estas também não se 
concretizarão.  
As transferências para as Freguesias provenientes dos orçamentos do estado (FEF) e 
municipal (OPMC - PACRE) vão sofrer uma redução significativa que se cifra 5.079.00 
euros. 
Os protocolos para comparticipação em pequenas pavimentações e arranjos 
urbanísticos da C.M.A. sofreu um corte de 50% o que equivale a 7.500 euros. De referir 
que o executivo da Junta reduziu o orçamento em 33.544 euros comparativamente ao 
ano anterior. 
Apesar destas enormes dificuldades julgamos não estar em causa a dignificação dos 
cargos políticos  nem  da própria gestão autárquica.  
vamos reforçar a nossa aposta na rede de parcerias, nomeadamente nas parcerias  
publico - privadas de âmbito social que tão bons resultados nos têm trazido, essenciais 
para desenvolvimento comunitário e social da Freguesia. Renovamos também a nossa 
intenção de articular com instituições, projectos e financiamentos que possam 
concretizar muitas das aspirações que não estão contidas neste documento. 
Gostaríamos de deixar, como nota final, que este orçamente é muito realista. Já no 

ano transacto este executivo não embarcou em euforias orçamentais e optou antes 

por enveredar pelo caminho responsável conforme as promessa eleitorais feitas nas 

eleições autárquicas de 2009. É com esta intenção que apresentámos este 

documento.  

 

As Grandes Opções do Plano 

 
Ponto 1 - Loteamento – Pretendemos fazer a instalação do PT cabine. 
 Pretendemos concluir as infra-estruturas eléctricas nas Ruas dos Resineiros e das 
Tecedeiras. 
 
Ponto 2 - Acção Social – Pretendemos manter o Atendimento ao Público e continuar a 
articular com os diferentes serviços e respostas existentes localmente; Pretendemos 
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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 3 – 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 4 - 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 e Azevinho, como espécie autóctone e de 
grande beleza visual.  
 
Ponto 5 – 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 6 – 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).  
- Pretendemos levar a efeito duas vezes por ano a Feira de Negócios e Oportunidades. 
 
Ponto 7 – Animação – As actividades prioritárias são as Comemorações do 25 de Abril 
e a Caminhada de Abril; a Mostra de Teatro e o Cerimonial do Chã.  
 

Ponto 8 – Continuaremos com a politica de captação de serviços de proximidade que 
tanto têm facilitado a vida aos fregueses de Fridão. Como são exemplo os serviços de 
CTT, Farmácia, Multibanco, Payshop e o Atendimento Diário de Secretaria.  

 


