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As Grandes Opções do Plano constituem uma ferramenta previsional de execução das despesas 

orçamentadas, aliando-se ao Orçamento da Freguesia, aos PPI e PPA, e ao Plano de Atividades, enquanto 

demonstração de enquadramento dos mesmos. 

O presente documento foi elaborado de acordo com as orientações estratégias traçadas pelo Executivo, 

visando atingir os objetivos, de natureza material e imaterial previstos no Plano de Atividades.  

Não obstante dos projetos e planos que esta Junta tenha para o ano, toda a sua atividade estará 

condicionada à evolução da pandemia em território nacional e, especificamente na nossa freguesia, 

acomodando/ajustando as iniciativas e procedimentos conforme se justifique, sendo este documento, 

apesar de matriz para a atuação dos serviços, volátil nesse sentido. 

Acima de qualquer outra motivação, a segurança dos trabalhadores e utentes, das populações. 

 

// REFORÇAR A COESÃO SOCIAL 

O presente mandato tem como um dos seus principais pilares o reforço da ação social praticada pela Junta 

de Freguesia, autonomamente ou em parceria com as demais instituições e forças vivas do concelho e da 

região.  

Atendendo às persistente e emergentes situações de carência social e tendo em conta a conjuntura atual, 

fruto da pandemia, o Orçamento da Freguesia prevê um novo reforço dos mecanismos de dotação de 

projetos de índole social, já iniciado em 2018, sendo sucessivamente incrementado, tanto diretamente às 

famílias, como através de instituições sem fins lucrativos, dotando este pilar de mais meios de prevenção e 

reação a situações de fragilidade social.  

É entendimento desta Junta de Freguesia que tal desiderato deverá ser alcançado com o estudo para a 

implementação de novas ferramentas de atuação como a «Lavandaria Social» ou a continuação e reforço 

de programas já lançados «Cabaz de Apoio Social». 

 

 



  
 

 

// REFORÇAR A COESÃO ECONÓMICA 

A Junta de Freguesia tem procurado, ao longo do presente mandato, fomentar a coesão económica como 

eixo fundamental ao desenvolvimento da nossa freguesia. Tendo já lançado o programa «+ Economia, 

Melhor Arruda», o qual tem procurado fomentar a atividade económica dos parceiros aderentes, através da 

sua divulgação.  

Atendendo ainda o clima económico que se vive, fruto da pandemia, será necessário reforçar ainda mais 

esta vertente de atividade da Junta de Freguesia para  

  

// PROMOVER O ACESSO À CULTURA 

A Cultura, não sendo por si um meio de retorno económico, como finalidade única, é um mecanismo 

essencial para o crescimento de qualquer comunidade. Dessa forma, pretende a Junta de Freguesia 

aprofundar ainda mais esta área, fomentando a utilização da Start-Up Cultural de Arruda, investindo em 

novos equipamentos e novos projetos, bem como na Montra de Arte Urbana, como motor de requalificação 

do espaço público com índole cultural.  

Será, novamente, objetivo democratizar o acesso à cultura por parte da população. Mais, deverá a Junta de 

Freguesia promover mais eventos culturais através de meios telemáticos, com a difusão nas suas 

plataformas digitais, garantindo assim um fluxo cultural nestes tempos de pandemia. 

 

// PROMOVER O DESPORTO E O LAZER 

Sendo um ponto essencial para uma vida com qualidade e bem-estar, pretende este Executivo reforçar as 

apostas nas iniciativas vocacionadas para o desporto, seja através do apoio a instituições e atletas, ou a 

dinamização de atividades de índole desportiva. Neste ponto, mantém-se o fomento de programas 

desportivos, em rede com forças vivas da área do desporto e lazer. 

A nível de lazer, serão reforçadas as dotações orçamentais para as principais iniciativas desta freguesia, 

como o Pic-Nic Comunitário, Festas Populares de Santo António, o Concerto de Verão, três atividades 



  
 

 

que já deixaram a sua marca na população arrudense, e a introdução de um sunset na Start-Up Cultural de 

Arruda, já previsto para 2020, porém naturalmente cancelado, por razões de saúde pública. 

 

// TRABALHO EM REDE 

A dinamização de parcerias e protocolos de cooperação deve orientar o desenvolvimento das iniciativas e 

competências da Junta de Freguesia, com vista à criação de múltiplas redes capazes de responder, de forma 

coordenada e otimizada, aos mais variados de cada setor ou área de atuação. 

Certos de que é através do diálogo que se constroem pontes duradouras de entreajuda, pretende a Junta de 

Freguesia de Arruda dos Vinhos continuar a dinamizar o Conselho Associativo Local de Arruda dos Vinhos 

(CALAV), uma plataforma de convergência das associações e movimento de Arruda e cada vez mais 

essencial para a coordenação e criação de atividade na nossa freguesia. 

 

// COMPETÊNCIAS TRADICIONAIS 

Mantendo a promoção de novas políticas locais, projetos e iniciativas, o Orçamento da Freguesia e o Plano 

de Atividades consagram igualmente uma importante valorização e otimização das denominadas 

competências tradicionais desta autarquia, com especial enfoque na fundamental manutenção permanente 

dos caminhos rurais e suas estruturas conexas, como os aquedutos e redes de escoamento de águas, de 

valorização dos abrigos/paragens de autocarro, entre outras. 

Tem sido clara a aposta da manutenção do património próprio, ao longo do mandato, culminando este último 

exercício com uma aposta no mobiliário urbano, competência recentemente transferida para a nossa esfera. 


