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Introdução 

 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), compete à junta 

de freguesia elaborar as Opções do Plano de atividades, cabendo à Assembleia de 

Freguesia a sua aprovação em conformidade com a alínea a), n.º 1 do artigo 9.º do RJAL. 

Todos os Planos de Atividade estão sujeito a alterações, numa procura dinâmica 

e contínua de soluções, para melhor servir os interesses da Freguesia. 

Este documento, para além de dar cumprimento ao imperativo legal, é um 

poderoso instrumento de gestão, transversal a toda a organização, que reflete o seu 

funcionamento e visa nortear toda ação deste executivo, para o ano em curso. Este ano 

será de continuidade e consolidação, com enfoque nos serviços prestados, na 

aproximação à comunidade, na promoção e simplificação de processos e no 

desenvolvimento de soluções inovadoras que vão ao encontro das necessidades e 

expetativas de TODOS. 

Pretendemos que seja coerente com a visão, missão, valores, objetivos e políticas 

da organização, fatores determinantes para o desenvolvimento e implementação deste 

plano. Reconhecemos que não é tarefa fácil, mas temos com objetivo, dará respostas mais 

eficientes a cada dia. Consideramos que o envolvimento de toda as instituições, empresas, 

associações, colaboradores, famílias, comunidade em geral, serão indispensáveis, para a 

sua boa execução. 

Assim, numa primeira parte, apresentam-se as Opções do Plano de Atividades 

onde estão vertidas as principais linhas de orientação estratégica, das quais de se inclui, 

as atividades mais relevantes da Gestão da Autarquia e as opções do Plano de Atividades. 

Numa segunda parte, apresenta-se as revisões ao Orçamento onde estão refletidas as 

previsões anuais das receitas a arrecadar, bem como as despesas a realizar, para 

cumprimento do plano de Atividades apresentado.  
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2.Visão, Missão, Valores, Objetivos e Estratégia 

2.1 Visão 
 

A Freguesia de Selho S. Jorge é responsável pela gestão dos interesses da 

autarquia, no âmbito das competências que o quadro jurídico em vigor lhe confere. Este 

executivo pretende através de uma rigorosa e transparente afetação de recursos, de acordo 

com as melhores práticas de gestão autárquica, posicionar a Vila de Pevidém como um 

referencial de excelência no serviço público autárquico. 

 

2.2 Missão 
 

A Junta de Freguesia de Selho S. Jorge, tem como missão planear, definir e 

implementar estratégias e linhas orientadoras que promovam o desenvolvimento integral 

e sustentado da freguesia, em permanente diálogo com as mais diversas instituições, 

associações, empresas / agentes de comércio local e os seus concidadãos, nas áreas de: 

• Gestão, Recursos Humanos e Liderança; 

• Educação Cultura e Desporto; 

• Ação Social; 

• Planeamento, Ordenamento Território e Sustentabilidade. 

 

2.3 Valores  
 

Com o objetivo de prosseguir a visão e a missão definidas, o executivo da Junta de 

Freguesia de Selho S. Jorge, pauta a sua ação pelos seguintes valores:  

• Abertura, Diálogo e Colaboração; 

• Ética, Rigor, Transparência e Compromisso; 

• Proximidade e Adaptabilidade; 

• Inclusão, Coesão e; 

• Inovação e Excelência no Serviço Público. 
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2.4 Objetivos 
 

Definido que está o quadro base, com a assunção da visão, missão e valores, para 

o período temporal, a que este plano corresponde, existe um conjunto articulado de 

objetivos que ultrapassam o horizonte de 2022 e que se espera com repercussões, para 

além do horizonte temporal de quatro anos: 

• Reforçar as condições de bem-estar social; 

• Proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos; 

• Criar condições para o relançamento das atividades económicas;  

• Promover o aumento do grau cultural e dar a conhecer novas realidades à 

população; 

• Reforçar a crescente importância da freguesia no contexto do Concelho.  

Este executivo irá desenvolver todos os esforços para concretizar as ações 

descritas nas Opções deste Plano de atividades, bem como no orçamento e no Plano 

Plurianual de Investimentos com as dotações financeiras atribuídas e as esperadas, para o 

bom funcionamento da Freguesia.  

 

2.5 Estratégia 
 

Definido que está o quadro base, com a assunção da visão, missão, valores e 

objetivos, é possível estabelecer um conjunto de estratégias que suportem as ações a 

implementar durante os 8 meses que se seguem, assumindo-se que algumas delas 

prosseguirão para além deste horizonte.  

Estratégias a desenvolver:  

• Manter e reforçar o contato com os organismos, entidades e todos os interessados 

no progresso da freguesia, de forma a suscitar plataformas de consenso alargadas 

e potenciar sinergias entre as mais diversas entidades; 

• Manter uma atuação constante de procura de novas parcerias, tendo em vista a 

maximização da garantia de apoios para a execução das atividades;  

• Melhorar as acessibilidades e as mobilidades;  

• Melhorar o ambiente através da execução de ações de sensibilização, alargadas a 

todas a população, como a melhoria da recolha dos resíduos sólidos, a melhoria 
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da limpeza dos espaços públicos, a continuação da intervenção na interceção das 

águas pluviais, promoção e realização de ações de educação e valorização 

ambiental, entre outras; 

• Melhoria e Inovação nos processos de comunicação e gestão tendo como objetivo 

a melhoria dos serviços prestados e alargamento da oferta de serviços, sempre que 

possível, a disponibilizar à população. 

2.6 Recursos Humanos  
 

A Gestão Autárquica dominada por princípios da subsidiariedade e da 

globalização, o desenvolvimento das freguesias exige organizações autárquicas cada vez 

mais eficazes e prestadoras de serviços qualificados, capazes de responder 

adequadamente às exigências e expectativas dos cidadãos do século XXI. 

Simultaneamente a rápida alteração dos circuitos de vida dos cidadãos a nível social, 

económico, tecnológico, entre outros, impõe às autarquias desafios constantes, a que estas 

são chamadas a responder.  

Uma organização excelente é aquela que alcança resultados superiores através da 

melhoria contínua dos serviços que presta, que supera as expectativas dos seus fregueses, 

que é reconhecida pelos seus pares e que é sustentável. Estamos conscientes, que este, é 

um grande desafio, que pretendemos abraçar, com formação adequada e permanente, com 

simplificação de processos, mas sobretudo, acompanhado de uma mudança 

comportamental e perseguida incansavelmente, por TODOS.   

 

3. Áreas de Ação 

3.1 Comunicação e Imagem 
 

Nos dias de hoje, a Comunicação e Imagem na Gestão Autárquica, tem linguagens 

e formas muito díspares (em termos de timings e / ou de abordagens) que se revelam 

crucias, na ação da freguesia.  

Uma eficiente comunicação permite uma melhor alocação de recursos e 

necessidades da freguesia, fomenta uma comunicação mais direta, ativa e participativa e 

potencia uma maior proximidade, tornando-a mais equilibrada. 

A transformação digital é um dos desafios que o executivo da Junta de Freguesia 

de Pevidém pretende abraçar para acompanhar os ventos de mudança que percorrem o 
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mundo contemporâneo mais desenvolvido. Foram identificadas algumas áreas de 

melhoria, com especial destaque, para a desmaterialização de processos, que visa: 

• O serviço de atendimento seja célere, evitando deslocações; 

• Reforçar o papel da Junta de Freguesia no apoio à comunidade em todos os 

tipos de serviços, alargando a oferta, sempre que possível; 

• Reforçar o vínculo de ligação da Junta de Freguesia e os seu Fregueses através 

da partilha de informação e possibilidade de interação. 

 

A solução para melhorar os pontos acima referidos passa pela utilização de uma 

plataforma única, para melhorar a comunicação, a participação pública, serviços online, 

juntamente com outros serviços a prestar à comunidade. A este nível, importa intervir:  

• Melhorar o Website da Freguesia bem com a extensão a outras plataformas.  

• Reforçar a oferta de conteúdos; 

• Disponibilizar um conjunto de informações de âmbito geral, e de interesse 

público, mas que impactem com o quotidiano da população, como editais, 

horários de transportes, horários de cerimónias religiosas, entre outras; 

• Divulgar e promover eventos a realizar na Freguesia; 

• Divulgar ofertas de emprego e cursos de formação em articulação com o GIP 

e outras entidades a protocolar; 

• Implementar sistema de partilha e interação de informações, como caixa de 

sugestões, reporte de incidentes, entre outros. 

 

3.2 Educação e formação  

 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas 

transformam o mundo”. 

                 Paulo Frere 

No âmbito da educação e numa lógica de aprendizagem ao longo de toda a vida, 

mas integrada em ciclos e anseios distintos, enquanto elemento potenciador e agregador 

de oportunidades e capacitação do individuo ao longo de toda a sua vida e nos mais 

variados contextos, pretendemos implementar as seguintes atividades:  
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• Continuar a dar todo o apoio possível aos polos educativos da freguesia, 

proporcionando o máximo bem-estar à população, pré-escolar, escolar e ensino 

artístico; 

• Continuaremos a prosseguir com todas as diligências que promovam a melhoria 

das condições da EB1 do Barreiro, através da aquisição de equipamento, 

fornecimento de material de expediente, bens de limpeza, desinfeção, entre outras 

ações; 

• Promover ações de sensibilização junto das várias instituições e população em 

geral sobre diversas temáticas, com o objetivo de motivar a população a ter um 

papel, cada vez mais ativo, participativo e decisivo no desenvolvimento 

sustentável da freguesia; 

• Promover e dinamizar ações de formação, em parceria com entidades 

credenciadas, que se revelem adequadas e pertinentes;  

• Promover cursos profissionais, pelo IEFP, coordenados pelo GIP- Gabinete de 

Inserção Profissional; 

• Promover parcerias com várias instituições de ensino, nomeadamente cursos 

profissionais com o objetivo de integrar estes alunos em estágios profissionais e / 

ou ações coletivas da freguesia; 

• Promover a realização e exposições e workshops, relacionadas com várias 

temáticas; 

• Premiar o mérito e excelência: premiar o melhor aluno, de Pevidém e do 

agrupamento de escolas da Freguesia, de cada ciclo escolar, 4º, 6º e 9ª anos; 

• Organizar e realizar a feira do livro, com o objetivo de reconhecer a importância 

e utilidade dos livros, assim como incentivar hábitos de leitura na população em 

geral; 

• Manter uma ligação próxima entre os órgãos diretivos das várias instituições de 

ensino da Freguesia, para apoiar e definir estratégias conjuntas, para a melhoria 

das condições de ensino e otimização de espaços físicos; 

• Colaboração estreita com as associações de pais e encarregados de educação, nas 

atividades propostas; 
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3.3 Cultura 

 

“A identidade Cultural revela a História de cada Povo”. 

                                                  Autor desconhecido 

Num contexto sanitário mais aberto, e se a evolução da pandemia o permitir, 

voltaremos a apoiar as atividades culturais que estiveram interrompidas durante o ano de 

2020, 2021 e ainda com avanços e recuos, em 2022.  Quer por iniciativa própria, quer em 

união de esforços com as associações locais pretendemos manter vivas as tradições e 

costumes da freguesia tentando assim promover outras formas e contextos que a cultura 

pode assumir. Neste âmbito, é nosso propósito: 

• Fomentar a utilização do espaço sede da Junta de Freguesia, para 

exposições diversas, artistas e artesãos da freguesia ou de outras 

proveniências, tentando assim promover estas atividades; 

• Incentivar o uso de outros espaços, exposições ar livre, enquadradas em 

áreas temáticas como a sustentabilidade, assumindo assim, outras formas 

e outros palcos de cultura; 

• Apoiar a realização das festas tradicionais e culturais da freguesia; 

• Dinamizar a freguesia através da oferta de atividades de caracter cultural, 

recreativo, desportivo e outras, visando o fortalecimento da dinâmica 

associativa; 

• Continuar a apoiar a realização de animações socioculturais da Freguesia, 

sendo propósito envolver e integrar as coletividades e associações da 

Freguesia nesses projetos; 

• Comemorar o Dia Mundial do Teatro; 

• Realizar o concerto de inauguração das iluminações natalícias, assim como 

a Vila Natal; 

• Promover a realização de feiras de oportunidades e intercambio de culturas 

(feira do livro, Expo-Pevidém); 

• Criar fim de semana gastronómico – “Rota dos Petiscos”, para dinamizar 

as nossas tascas, cafés e restaurantes, para ajudar a promover a nossa 

gastronomia; 

• Promover concurso de montras de Natal para apoiar o comércio local da 

Vila.  
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3.4 Ação Social  

 

“Se consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida” 

                    Papa Francisco 

Todos os grupos, da família ao Estado e às instituições que o representam, como 

é o caso das Autarquias Locais, devem ser protagonistas ativos na defesa e promoção do 

bem comum. Naturalmente, enquanto cidadãos, todos temos a responsabilidade de, 

solidariamente, responder a este desígnio. Com o objetivo de prestar um apoio, atento, 

próximo e efetivo às populações, pretendemos: 

• Dar apoio aos mais idosos (idade > 65 anos), bem como concidadãos que 

sejam portadores de deficiência e / ou doença crónica e que se encontrem 

igualmente em situação de maior carência económica e vulnerabilidade social, 

através da execução de pequenas reparações, nas suas casas; 

• Continuar o trabalho de sinalização e apoio de famílias carenciadas e atuar em 

estreita colaboração com vários organismos para apoiar redução tarifa social 

p/ eletricidade e gás natural, apoio medicação, distribuição de alimentos e 

outros; 

• Desenvolver mecanismos de apoio a alunos carenciados, tendo em conta a 

realidade social individual, devidamente comprovada, em articulação com as 

escolas da Freguesia; 

• Otimizar espaços existentes para a dinamização de atividades seniores, 

contribuindo para o envelhecimento ativo e saudável da população (ginástica, 

hidroginástica, atividades culturais); 

• Criar protocolos de colaboração e partilha com freguesias vizinhas sempre que 

ainda não existe resposta de recursos, na Freguesia, piscina e outros); 

• Realizar passeio dos Seniores, integrado na comemoração do Dia dos Avós, 

26 de julho e uma atividade lúdica alusiva ao dia do Idoso - 1 de outubro; 

• Dinamizar protocolo de recolha de roupas usadas. 

3.5 Desporto e Lazer  

 

“O desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço de aspirações 

comuns”.  

         Nelson Mandela  
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A promoção de hábitos mais saudáveis, promover o desporto, proporcionar 

atividades ao ar livre e com qualidade, será um dos pontos a trabalhar. 

• Continuaremos a apoiar as associações da freguesia no intuito de continuarem 

a promover o desporto para todos, um dos pilares da vida saudável; 

• Promover caminhadas, workshops, ginástica, entre outras atividades e em 

parceria com as associações locais, são atividades a manter; 

• Apoiar e promover a realização de caminhadas, solidárias; 

• Apoiar e promover a realização da Caminha Noturna;  

• Apoiar e promover atividades lúdicas: zumba, yoga, pilates, judo, karaté, 

outras; 

• Criar roteiro de Turismo de Natureza; 

• Realizar um Trail, Pevidém – Srª dos Montes; 

• Realização de um Trail, Pevidém – S. Bento da Porta Aberta; 

• Realização de um roteiro BTT - pelas ruas de Pevidém; 

• Realização de um roteiro BTT, Pevidém – Montanha da Penha; 

• Comemorar o Dia Mundial da Criança; 

• Apoiar as férias desportivas e de lazer no período de férias escolares; 

• Dar continuidade à realização de aulas de atividades Seniores (dança e 

ginástica) na Sede da Junta de Freguesia; 

• Retomar a modalidade de Judo e Karaté, em articulação com o Pevidém Sport 

Clube; 

• Fomentar a realização de rastreios de saúde; 

• Potenciar ações de formação primeiros socorros, em parceria com Bombeiros 

Voluntários; 

• Retomar a realização do passeio anual da freguesia. 

 

 

3.6 Infra- Estruturas  

 

“A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”. 

                                                      Mahatma Gandhi 

A Freguesia carece de algumas infraestruturas estruturantes para o seu 

desenvolvimento como elementos de ligação entre o Paraíso e o Centro da Vila, poucos 
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ou quase inexistentes, espaços públicos da freguesia, carências de infraestruturas na área 

social, de entre outras. Neste âmbito pretendemos: 

• Continuar a pressionar as empresas que gerem a distribuição água potável e o 

tratamento de águas residuais, no sentido de avançar com a implementação do 

saneamento, peça fundamental na prossecução do objetivo de dotarmos toda 

a freguesia com as comodidades básicas indispensáveis; 

• Sinalizar / verificar rede iluminação e ampliação de “pontos de luz” em 

algumas zonas não cobertas; 

• Requalificar as ruas e passeios mais degradados, criar espaços de 

estacionamento e acessos a pessoas com mobilidade reduzida; 

• Continuar a melhorar o estado das vias da freguesia, asfaltando vias 

degradadas e requalificando algumas ruas com o intuito de melhorar o 

conforto de circulação pedonal; 

• Iniciar, primeira fase obras do edifício sede da Junta de Freguesia; 

• A ampliação do cemitério (II fase); 

• Requalificar os parques infantis; 

• Diligenciar junto da CMG a requalificação dos sanitários da Praça Francisco 

Inácio; 

• Diligenciar junto da CMG a construção de instalações sanitárias junto da 

Capela da Srª do Leite, no Paraíso; 

• Diligenciar junto da CMG o escoamento das águas, desde a Rua da Variante 

à Rua de Fundo de Vila; 

• Continuaremos a prosseguir todas as diligências que promovam a melhoria 

das condições da EB1 do Barreiro, através de pequenas obras, pintura entre 

outras ações; 

• Adaptar o espaço do mercado semanal, com a sinalização necessária, para 

poder ser usado como estacionamento de segunda a sexta-feira; 

• Criar espaço de estacionamento na Rua da Cabreira de Cima; 

• Requalificar a travessa da Pontigela; 

• Requalificar a Rua de Belmenso /Rua do Peixoto; 

• Requalificação e alargamento da Rua da Portelinha; 

• Requalificar Rua do Outeiro; 

• Impermeabilização da Rua da Fonte da Venda; 
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• Iniciar a criação de um circuito pedestre, tirando partido da nossa geografia, 

por entre as Margens do Selho e do Ave”. 

 

4. Considerações Finais  
 

O presente Plano de Atividades, Orçamento e Plano de Investimentos reflete as 

linhas orientadoras da programação estratégica, bem como atividades a desenvolver em 

linhas gerais, para os próximos 8 meses, do ano 2022. Foi elaborado com base em 

reuniões efetuadas, entre as várias partes interessadas, mas com objetivo único e comum, 

o desenvolvimento integral e sustentável da Freguesia. 

Os objetivos estratégicos definidos traduzem, a estratégia global desta Junta de 

Freguesia, bem como a sua política de gestão. Os objetivos operacionais refletem o modo 

como a execução das diferentes atividades se traduzem na missão, deste executivo na 

resposta que pretendemos dar, em cada projeto a desenvolver.  

A estratégias definidas são realizadas através da concretização das diferentes 

políticas de gestão. Estas, materializam-se com a realização das diferentes atividades, 

cada uma, com objetivos específicos e indicadores diferenciados. Este plano poderá estar 

sujeito a alterações, relacionado com novos eventos / atividades ou programas que surjam 

ao longo do ano, alterações de ordem orgânica e funcional, ou quando todas as partes 

envolvidas, considerem esta alteração oportuna e conveniente. Não podemos ainda 

esquecer, a situação de pandemia em que vivemos atualmente que interfere diretamente 

com as atividades que envolvem contactos sociais. No entanto, assumimos o 

compromisso de adaptar as atividades à realidade existente e executar o maior número 

possível de atividades, utilizando todos os recursos disponíveis. 

Por último, é nosso anseio que os resultados continuem a mostrar a projeção de 

uma imagem positiva da Vila de Pevidém, desafiando as expectativas, encorajando as 

melhores práticas, assegurando uma utilização mais eficiente dos recursos, fomentando a 

inovação e a excelência e contribuindo para uma vila mais aberta, mais próxima e mais 

participativa. 

 


