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Orçamento e Opções do Plano 2017

Prêambulo
As Opções do Plano e Orçamento 2017 de acordo com o preceituado na
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, no nº 1, alínea a) do art.º 16º,
incube

a

Junta

de

Freguesia

de

uma

série

de

responsabilidades

constantes em documento designado por Opções do Plano e proposta do
Orçamento para 2017.
Entende-se assim a continuidade de uma política económica consolidada e
em respeito pelos princípios de boa governança pública.
A

procura

consensual

Freguesia,

está

entre

também

todas

as

forças

políticas

espelhado

na

proposta

que

representativas
aqui

na

apresentamos,

respeitando não só o estatuto da oposição previsto em sede da lei vigente,
como também constituindo um valor referencial e aglutinador de visões diferentes
com

um

objetivo

comum,

melhor

qualidade

de

vida

dos

residentes

em

Alcabideche.
Apesar dos constrangimentos orçamentais, procurar-se-á continuar com uma
política de rigor num quadro económico de grande exigência, na execução dos
protocolos de descentralização de competências encetados com o Município de
Cascais.
Continuaremos a desenvolver políticas sociais de proximidade, permitindo a
inclusão na sociedade dos mais fragilizados, jovens e idosos da freguesia.
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A Educação é primordial para uma sociedade socialmente responsável, neste
contexto não só através das competências que nos estão delegadas, como fruto
de novos desafios que caminham para uma descentralização abrangente, é
nosso propósito dotar a junta de mecanismos necessários para uma resposta
eficiente e eficaz.
A Escola de Musica Michel Giacometti, é um valor que a Freguesia não pode
perder, constituindo um veículo cultural de grande relevância e reconhecimento
junto de todos aqueles que a procuram. Continuaremos na senda dos apoios às
manifestações culturais que constituam um valor promocional da freguesia alémfronteiras.
A aposta no reforço da identidade territorial é primordial, e todas as ações de
promoção quer visem esse principio, constituem para este executivo uma maisvalia.

Neste contexto o exemplo do “Alcabazar”, traduz-se numa iniciativa

potenciadora de novas dinâmicas territoriais e geradora de riqueza para a
Freguesia e Concelho.
Entendemos assim com base nos pressupostos políticos assumidos por este
executivo no seu programa eleitoral, cumprir ao longo do mandato e em
especial no ano de 2017, a continuidade da prestação de um serviço de
qualidade, aos cidadãos residentes na Freguesia de Alcabideche.
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I.

Os Princípios da Instituição
VISÃO



A Junta de Freguesia de Alcabideche pretende ser uma instituição
de

referência,

baseando

a

sua intervenção na melhoria

contínua das suas práticas e na elevação da qualidade dos
serviços prestados.



VALORES

No âmbito da procura constante de respostas às solicitações dos
fregueses de Alcabideche, o entendimento de exemplos de
boas práticas referenciais, pressupõem os seguintes valores;


Procuramos,

Desempenho
permanentemente,

aumentar

o

nosso

nível

de

desempenho para executar com perfeição as nossas tarefas.
Avaliamos com cuidado o nosso desempenho, assegurando
que a integridade e o respeito pelas pessoas não sejam
comprometidos.
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O

trabalho

Trabalho de Equipa
de

equipa

suporta

um

espírito

de

entusiasmo,

realização e paixão pelos nossos, fomenta o espírito de
entreajuda, permitindo que tenhamos êxito em todos os
nossos empreendimentos.



Rigor

A Qualidade “faz-se”, cumprindo as normas e procedimentos
estabelecidos. O rigor técnico e a padronização do trabalho



Dinamismo

O nosso dinamismo é complementado com a capacidade de
inovar e de nos adaptar a um mundo em permanente
mudança.



Liderança

Todos devem encontrar uma forma de liderar, e dedicamo-nos a
proporcionar oportunidades

para que

os

líderes

cresçam

a

relação

laboral.

dentro da nossa organização.


A

inovação

Inovação
é

a

chave

para

melhorar

Procuramos identificar maneiras de fazer com que os nossos
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serviços sejam mais úteis e as nossas práticas e processos
sejam mais eficientes e eficazes, de forma a satisfazer os
nossos fregueses, criando diferenciação e valor acrescentado.



Confidencialidade

Guardar absoluto sigilo de todos os factos e informações relativos
à vida da instituição.


Respeitar

Integridade
os

deveres

e

os

direitos

de

todas

as

partes

interessadas e as regras organizacionais de conduta.



Solidariedade

Assumir a interdependência e a ajuda recíproca para a garantia
da qualidade dos serviços.



Participação

Fomentar a participação cívica constante dos fregueses na vida
autárquica, como forma de enriquecer o princípio da
democracia que deve sustentar o poder autárquico,
nomeadamente as Freguesias.
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II.

Introdução

O Orçamento e Opções do Plano para 2017 da Junta de Freguesia de
Alcabideche, estão alicerçados em objetivos definidos no início deste
mandato.
A perspetiva provisional de receitas e despesas para 2017, permite ao
executivo o cumprimento estreito da execução orçamental, deixando alguma
folga contudo para iniciativas que surjam e se revelem importantes e
exequíveis com ganho de causa para a freguesia de Alcabideche.
Trata-se de um documento equilibrado na sua essência contabilística e
revelador de uma ambição realista na sua execução, não obstante os
condicionalismos de ordem financeira a que está sujeito.
Entende o Executivo assim, no respeito íntegro pela execução do presente
documento,

estarem

sustentabilidade

reunidas

económico

-

as

condições

financeira

da

necessárias

Junta

de

para

a

Freguesia

de

Alcabideche a curto prazo.
A correta avaliação das responsabilidades das juntas de freguesia deve ser
efetuada

tendo

presente

o

quadro

de

competências

que

lhe

estão

consignadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro (Estabelece o regime
jurídico das autarquias locais), as quais podem ser próprias ou por
delegação da respetiva Câmara Municipal. O documento aqui apresentado
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respeita a continuidade de uma política económica consolidada e os
princípios da boa governança pública. Neste sentido, tem este executivo a
preocupação plena no cumprimento rigoroso das propostas sufragadas em
2013, constituindo através do documento proposto, um fator importante de
gestão e controlo para a sua conclusão.
A procura consensual entre todas as forças políticas representativas na
Freguesia, está também espelhado na proposta que aqui apresentamos,
respeitando não só o estatuto da oposição previsto em sede da lei
vigente,

como também

um

valor referencial e aglutinador de

visões

diferentes com um objetivo comum.
Apesar dos constrangimentos orçamentais, procurar-se-á continuar com uma
política de rigor num quadro económico de grande exigência, na execução
dos protocolos de descentralização de competências encetados com o
Município de Cascais. Continuaremos a desenvolver políticas sociais de
proximidade, permitindo a inclusão na sociedade dos mais fragilizados,
jovens e idosos da freguesia.
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Conta 07 00 00

I.

Ação Social

No âmbito da Ação Social, a Junta de Freguesia de Alcabideche mantém uma
intervenção mais próxima da população, assumindo um papel de relevo na
resolução dos problemas concretos da comunidade, prestando um conjunto de
serviços e iniciativas á população, com o objetivo de apoiar os cidadãos, na
melhoria das suas capacidades e na resolução das suas necessidades.
No âmbito do apoio à terceira Idade iremos desenvolver os seguintes projetos
de apoio:


Projeto de “ Ajudas Técnicas”



Projeto “ Melhor Saúde”



Projeto “ Seniores em Movimento”



Projeto “ Visitas de Afeto”



Projeto “ Animação e Bem - Estar para a terceira idade”



Apoio Psicológico às famílias mais carenciadas



Aplicação do regulamento para atribuição de subsídios de Carência /
emergência social



Identificação de idosos em isolamento e casos de pobreza.



Reforço dos contatos com a GNR na identificação da população idosa
mais vulnerável.
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Apoio técnico aos centros de convívio



Pró- Bem promoção do Bem Estar na terceira idade (centros de Alvide
e Alcoitão)



Campanhas de sensibilização e prevenção da saúde



Encontro de Coros das Associações centros de Convívio



Baile de Carnaval



Colónia Aberta “ Praia de S. Pedro do Estoril



Comemoração do dia Mundial do Teatro



Comemoração do S. Martinho



Exposição e vendas de trabalhos efetuados nas instituições da freguesia.



Festa de Natal para a população Sénior



Campanhas de sensibilização e prevenção de Segurança



Realização de passeios fora da freguesia, promovendo o conhecimento
doutras culturas.



Colónia de férias para população Senior ( local a determinar)



Marchas populares



Comemoração do dia dos Avós

Plano de Apoio á Infância e Juventude


Apoio na aquisição de livros escolares



Apoio a projetos juvenis devidamente apresentados e de interesse para
a juventude



Apoio ao Projeto da Escola Socio desportiva dos salesianos de Manique
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Continuidade dos protocolos assinados com a Camara Municipal de Cascais


Projeto ” Seniores em movimento”



Projeto “Melhor Saúde”



Projeto “Ajudas Técnicas”



Projeto “Bolsas Sociais”
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II.

Gabinete de Psicologia
A proteção da saúde mental efetiva-se através de medidas que contribuam
para assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos indivíduos, para
favorecer o desenvolvimento das capacidades envolvidas na construção da
personalidade e para promover a sua integração crítica no meio social em
que vive.
Neste contexto a Junta de Freguesia manterá a disponibilidade através do
Gabinete de Psicologia de uma técnica no terreno propondo-se assim a
atingir em 2017 os seguintes objetivos:


Estando

o

Gabinete

de

Psicologia

da

Junta

de

Freguesia

de

Alcabideche a desempenhar um papel ativo no apoio à comunidade
em geral, não é de todo despiciente que a sua área de atuação
continue

a

ser

alargada

á

demais

comunidade,

e

continue

a

implementar com o “Projeto Junta Solidária – Mais Saúde Mental,

Melhor Projeto“ dirigido à população em geral da freguesia, residentes
na Freguesia com intervenção a nível psicológica individual.
 Intervenção/avaliação/acompanhamento

psicológico

individual

a

fregueses que o solicitem à Junta/escolas/idosos dos centros de
convívios existentes na freguesia.
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 Organização de ações de sensibilização à comunidade de temas
considerados relevantes.


Elaboração de Informações/relatórios de avaliação / acompanhamento
psicológico dirigido a todos os intervenientes no sistema de ensino
(pedopsiquiatras, psiquiatras, neurologistas, pediatras e clínicos gerais).



Articulação com trabalho em parceria, com as instituições de saúde
existentes na freguesia (Hospital de Cascais, Hospital de Alcoitão,
Centro de saúde, terapeutas, CRID,etc).
Cooperação

com

organismos

vocacionados

e

experientes

na

intervenção psicossocial precoce, inserida no meio familiar e da
comunidade

(caso

da

Aldeia

SOS,

APAV,

e

outras

IPSS

ou

Associações sem fins lucrativos e com projetos e competências
nestas áreas).
Em contexto escolar
Neste âmbito o Gabinete tem por base a reestruturação do modelo
de intervenção, numa perspetiva de renovação e otimização de
estratégias, tendo em vista um acréscimo na qualidade desse mesmo
trabalho.
 Conceber e participar na definição de estratégias e na aplicação de
procedimentos

de

orientação

educativa

que

promovam

acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar.
 Intervenção a nível Individual/pequeno grupo/ grande grupo.
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 Intervir

a

orientação

nível
e

psicológico

apoio

dos

e

alunos,

psicopedagógico
promovendo

a

na

observação,

cooperação

de

professores, pais e encarregados de educação em articulação com os
recursos da comunidade
 Colaboração com os professores do Ensino Especial, avaliação e
apoio a alunos com NEE.
 Facilitar a adequação dos processos e das estratégias educativas às
características dos alunos, desenvolvendo linhas de orientação comuns
à escola e à família.
 Elaboração do relatório de avaliação / acompanhamento psicológico,
dirigidos a professores titulares de turma, professores do Ensino
especial,

médicos

(pedopsiquiatria,

psiquiatria,

desenvolvimento, pediatria, clínicos gerais e outros.
 Participação em reuniões do Conselho de Docentes.
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III.

Assuntos Jurídicos

Um aconselhamento jurídico de qualidade que possibilite um acesso à
justiça mais

célere e equitativo junto da população,

é um

objectivo

permanente a atingir nos serviços da junta de freguesia de Alcabideche.
Assim, para 2017 pretendemos;


Abertura

de

Concurso

Público

para

admissão

de

Professores,

Educadores, Auxiliares de Educação e Auxiliares de limpeza para
escolas do 1º Ciclo e JI.


Continuação

âmbito

da

da

legislação

aplicação
de

de

canídeos

processos
e

no

contraordenacionais
âmbito

da

violação

no
do

regulamento do cemitério.


Manter a resposta de consulta jurídica para a população carenciada

da freguesia em parceria com a delegação da ordem dos advogados de
Cascais.
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Conta - 04 01 00
04 02 00

IV.

Complexo

Desportivo

de

Alcabideche,

Acções

Desportivas,

Associativismo, Juventude e Cultura

A Juventude na Freguesia revela-se como uma franja importante da população
de Alcabideche que a todo o momento necessita de respostas que possam
dar continuidade efectiva às suas solicitações.
Pretendemos atingir os seguintes objectivos para 2017:
 Iniciativas de formação e qualificação profissional em parceria com o
IEFP
 Bolsa de trabalho voluntariado junto das Associações e Colectividades
da freguesia, visando a relação inter-geracional.
 Programa de apoio “Jovens Solidários”, sinalização e acompanhamento
de idosos e outros jovens em risco.
 Promover as actividades culturais e desportivas no âmbito da semana
da juventude.
 Criar um ciclo de debate sobre “A Juventude, Oportunidades e
Desafios”.
 “Palcos de Rua”, potenciar as capacidades artísticas nas seguintes
áreas: musica, pintura, dança, literatura entre outras.
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 Manter a disponibilidade do espaço montepio para ensaio e promoção
no estúdio de gravação.
 Promover parcerias com as instituições do ensino superior existentes
na freguesia.
 Promover a interculturalidade dentro da nossa Freguesia, através da
execução de iniciativas de promoção / convivência entre jovens, com vista
à redução de comportamentos xenófobos e racistas.
 Apoiar e orientar de modo continuado as iniciativas locais de jovens
que demonstrem ter valor e interesse comunitários, nos âmbitos musical,
desportivo, social ou outros.
 Remodelação do equipamento de aquecimento da água na piscina
 Obras de conservação e remodelação dos balneários do pavilhão.


Comemorações do 176º Aniversário da Freguesia de Alcabideche;



Manter

e

aumentar

a

dinamização

do

espaço

montepio

com

exposições, conferências e outras realizações de índole cultural.


Manter / Aumentar o número de concertos dos Alunos da Escola de
Musica Michel Giacometti, junto da população.



Apoio a diversos Grupos Culturais da Freguesia.



Promover a semana Cultural da Freguesia – Exemplo “Alcabazar”.



Potenciar os recursos arqueológicos da Freguesia junto das escolas e
turistas.
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Promover encontros musicais no CDA, no sentido quer da promoção
da cultura na Freguesia, quer da rentabilização dos espaços do
Complexo (exterior e interior).


Criação de pelo menos 4 eventos musicais anuais, Festival
Música de Bandas Locais (de garagem)



Promoção de um concurso, com votação pelos presentes. Bilhetes
de ingresso a preços interessantes.



Comemorações do 43º Aniversário do 25 de Abril.



Promover um Concurso de obras literárias / Poesia.



Realização do Festival Gímnico da Freguesia de Alcabideche



Realização do Festival Aquático da Freguesia de Alcabideche



Manter uma relação estreita junto das Associações



Realizar o encontro de Bandas Filarmónicas.



Promover as Orquestras Ligeiras da Freguesia.



Realizar a “Semana da Colectividade”.



Apoio a actividades de índole cultural e desportiva
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Conta - 05 01 00
05 02 00

V.

AEC / AAAF / CAF e Ludobliotecas – Escolas / Acordo de
execução de delegação de competências – Educação

Manter a Dinamização e Promoção de Projectos Educativos na freguesia, são
objectivos estratégicos que continuamos a envolver toda a comunidade e
especialmente a educativa.
Daremos assim particular atenção às seguintes propostas em 2017:
 Continuação da aplicação do Acordo de delegação de Competências no
âmbito da Educação com a CMC
 Continuidade da abertura das Ludobibliotecas à comunidade
 Manter a representatividade nos Conselhos Gerais das Escolas
 Acompanhamento na implementação dos projectos PIC´s
 Manter actualizado o Guia de Recursos
 Promover o património cultural da freguesia, junto dos alunos das
escolas do 1º ciclo.
 Criar Acções Solidárias nas escolas para famílias carenciadas.
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 Potenciar o número de parcerias junto do Instituto de Formação
Profissional em Alcoitão.
 Constituir um programa integrado com vista ao insucesso e abandono
escolar.
 Manter a amostra “ Feira de Talentos” – exposição de escultura dos
alunos da freguesia.
 Continuidade no apoio às Ludotecas (Adroana e Alcoitão) quanto ao
seu papel cultural e de inserção social.
 Promover

a

cidadania

e

a

solidariedade

através

de

programas

interescolares nos 1º e 2º ciclos.
 Desenvolver um programa integrado entre Agrupamentos Escolares,
visando a redução do insucesso e do abandono escolares e ajustando
a oferta educativa ao tecido empresarial existente na Freguesia de
Alcabideche.
 Incentivar a visita dos alunos das Escolas do 1º Ciclo do ensino
Básico e Jardins de Infância à Junta de Freguesia, para que estes
tomem contacto com esta instituição local e possam conhecer quais
são as suas áreas de actuação.
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Conta - 08 01 00

VI.

Salubridade – Cemitério de Alcabideche

O Cemitério de Alcabideche é um equipamento municipal, estando contudo
sobre gestão da Junta de Freguesia de Alcabideche.
Propomos assim para 2017:
 Adoção de um manual de boas práticas
 Continuação do processo de implementação do cadastro informático
do Cemitério em suporte digital com acesso ao público.
 Remodelação da zona de secagem das ossadas
 Remodelação do WC público
 Construção de ossários e cendrários
 Remodelação do espaço de atendimento ao público
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IX.

Ambiente

A serra é parte integrante da riqueza patrimonial, influenciando a vida da
população residente na Freguesia de Alcabideche. Assim uma política que na
preocupação e preservação do coberto florestal com regras definidas na
relação homem / ambiente, é muito importante para o equilíbrio e património
ambiental da freguesia.
Procuraremos para o ano de 2017 os seguintes objectivos ambientais:
 Aumento da promoção de iniciativas que visem a educação ambiental.
 Sensibilização junto da População para a preservação do espaço
público.
 Potenciar a relação da comunidade com a Serra (iniciativas que
visem a sua preservação enquanto património ambiental)
 Promoção de actividades junto da Serra (caminhadas pedonais
temáticas)
 Retirada de grafitti em vários locais da freguesia.
 Requalificar e manter os espaços verdes no âmbito do Protocolo de
delegação de competências com a CMC
 Aumento de conservação de espaços verdes (CEVAR)
 Cooperar com a CMC em matéria de gestão e manutenção de
espaços verdes que estão fora do Protocolo da CMC
22
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 Promover e propor medidas de melhoria dos Espaços Verdes da
Freguesia.
 Promover a Organização em parceria com as Escolas, a empresa
Cascais

Ambiente

e

outras

entidades

locais,

acções

de

consciencialização e de formação sobre a temática dos Solos.
 Sensibilização junta da População para a preservação do espaço
público, para a recolha selectiva de resíduos, em prol da cidadania,
do respeito pela comunidade e da sustentabilidade ambiental.
 Limpeza e preservação dos Fornos de Cal do Pisão
 Limpeza e arranjo paisagística do Miradouro do Cabreiro
 Sensibilizar a população e os órgãos competentes municipais para a
utilização de métodos não poluentes na eliminação de ervas daninhas
e plantas infestantes nos espaços públicos, tendendo à não utilização
de agentes químicos como herbicidas tais como o glifosato, ou
pesticidas químicos nocivos à saúde pública e poluentes de terras e
águas.
 Sensibilizar igualmente os fregueses para a necessidade de cuidar
jardins e hortas privados de modo ecológico e sustentável.
 Promover

as

hortas

biológicas

e

as

hortas

em

casa,

projecto

municipal, junto das populações. Contribuir para o alargamento do
projecto, nomeadamente da promoção e divulgação das suas acções
de formação.
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Conta - 10 00 00
11 00 00

X.

Contrato Interadministrativo de delegação de competências –
CMC – Obras / Protocolos adicionais / Orçamento
participativo

A mobilidade é um factor determinante na qualidade de vida do cidadão.
Assim é importante manter e acompanhar a rede viária e estrutural da
freguesia. Neste contexto entende este executivo que as preocupações nesta
matéria para 2017 serão as seguintes:


Participar na identificação de anomalias relacionadas com a rede
viária.



Colaborar na execução do Acordo inter-administrativo com a CMC.



Manutenção e colocação de novas placas toponímicas e limpeza
das mesmas.



Tomar

as

medidas

tendencialmente

a

possíveis

mobilidade

no

pedonal

sentido
e

clicável,

de

favorecer

sempre

em

apoiado

nos

segurança.


Promover

um

controlo

de

qualidade

sistemático,

residentes locais através da criação de um sistema de recolha de
participações e queixas sobre passeios e caminhos pedonais e
clicáveis que necessitem de manutenção.
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Criar uma equipa de pessoas que se dediquem a reparar os
passeios e caminhos degradados, com a eventual colaboração de
voluntários, ou através de um protocolo com a prisão do Linhó
contando-se com prisioneiros de regime aberto, ou mesmo com
protocolo com o IEFP.



Promover o acesso a zonas nevrálgicas da Freguesia, como o
CDA,

através

da

melhoria

da

sinalização

de

acessos

e

a

publicitação da localização.


Realizar o levantamento das paragens de Transportes Públicos sem
abrigos, colocar abrigos em todas. Nos casos de abrigos com
protocolo municipal com a JCDecaux, insistir junto dos responsáveis
para que sejam colocados e mantidos.



território da Freguesia e defender as pretensões dos utentes junto
da

empresa

responsável

e

demais

entidades

competentes,

nomeadamente aqueles que resultarem dos estudos e inquéritos
realizados pela Comissão para a Mobilidade e a Comunicação da
AF Alcabideche.Colocar em todas as paragens de autocarros da
Scotturb na freguesia mapas da rede de TP no concelho.


Acompanhar o funcionamento da rede de transportes públicos na
freguesia.



Apoiar

a

implementação

do

novo

patrocionado pelo município de Cascais.

25
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XI.

Actividades Económicas

Neste sector tão importante para a freguesia, entende este executivo
trabalhar para 2017 nos seguintes objectivos:


Reforço e dinamização dos centros económicos



Promover a gastronomia local



Certificar o “Bolo Alcabazar” – Produto caseiro que foi redescoberto
em 2014 fruto do evento com o mesmo nome.



Acolher iniciativas que visem a promoção do 1º emprego



Concurso gastronómico na Freguesia.



Sensibilizar para a preservação e conservação do património histórico
e recuperação de casas degradadas.
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Orçamento incial da despesa
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Orçamento incial da Receita
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Resumo
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