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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 
  
  
 

NOTA INTRODUTÓRIA 

  

O Plano e Orçamento da Junta de Freguesia de S Vicente para o ano de 2011 

decorre, antes de mais, do disposto na Lei, explicitando as principais linhas de 

orientação estratégica para a nossa freguesia para 2011, enquadráveis no mandato 

proveniente das eleições autárquicas realizadas a 11 de Outubro de 2009. 

Foi dado cumprimento ao estipulado no Estatuto do Direito de Oposição - Lei nº 
24/98, no âmbito do qual o Presidente da Freguesia reuniu com todas as forças 
partidárias representadas na Assembleia de Freguesia (C.J. BRAGA, PS e CDU), 
para fazer uma breve apresentação das perspectivas financeiras e dos principais 
objectivos preconizados para 2011, bem como recolher sugestões dos partidos 
para incorporação no Orçamento.  
Todas as sugestões apresentadas, quer em matéria reivindicativa, quer em matéria 
executiva foram, de forma genérica, positivamente aceites, comprometendo-se o 
actual Executivo a proceder à análise da sua exequibilidade no quadro das 
competências técnicas e actuais capacidades da Freguesia. 
 
A proposta de orçamento para 2011 reflecte as medidas de austeridade contidas 
no OE 2011. 
 
Até á presente data, são conhecidas as seguintes medidas com impacto no 
orçamento da Junta de Freguesia de S. Vicente. 
 
1 - Redução de 8% para o ano 2011 nas transferências anuais do Estado. 
 
2 – Subida da taxa do IVA. 
 
3 – Taxa de inflação prevista de 2,2 %. 
 
Como é evidente estas medidas conduzem a uma grande retracção das nossas 
receitas e a um aumento dos custos como está patente nos mapas orçamentais 
para a Gestão Corrente da nossa Autarquia.        
 
 
 



 

JUNTA DE FREGUESIA S. VICENTE   

- MUNICÍPIO DE BRAGA - 

  

Rua das Oliveiras, 26 – 4710-302 BRAGA   

Telefone: 253 217 929 Fax: 253 217 929 NIPC: 680016775 

 
2 

VAMOS CONTINUAR: 

A disponibilizar as instalações da freguesia – Edifício Sede e Sala de Formação 

– para diferentes utilizações, rentabilizando-as ao máximo e facultando a sua 

utilização por diferentes grupos sociais: Instituições, Associações e/ ou Agentes 

individuais da Comunidade;  

ORGANIZAÇÃO  E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS 

Continuamos e prosseguimos com as novas tecnologias, de modo a conceber uma 
autarquia organizada, moderna e tecnologicamente apetrechada com capacidade 
para responder com rapidez e de forma eficiente a todos os que dela necessitam 
ou dependem;  
 
Os serviços “online” disponibilizados pela Junta de Freguesia, serão incrementados 
para facilitar o acesso à informação e criação de novas funcionalidades que 
permitam o contacto com a autarquia electronicamente. Para o efeito, 
continuaremos a privilegiar a página electrónica da Junta de Freguesia (“site”), 
procurando que seja mais apelativo, assim como apostar nas novas técnicas de 
comunicação por internet como sejam associar a Junta de Freguesia às novas 
redes sociais. 
 
Continuar a actualizar/modernizar o equipamento informático e o software 
existente, de modo a proporcionar uma prestação de serviço mais eficiente e 
eficaz; 
 
Proporcionar aos funcionários cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, 
tendo como objectivo a melhoria da qualidade da oferta de serviços ao público.  
 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: 

Manter um bom relacionamento com a Câmara Municipal de Braga, Instituições, 

Associações, Clubes e todas as Freguesias do Concelho, especialmente, com as 

nossas vizinhas. 

Manter contacto regular com todas as colectividades continuando a realizar 
encontros, para consulta, partilha de informações, e de projectos para uma melhor 
coordenação e rentabilização do trabalho. 
 

Formalizar Protocolos de geminação com outras Freguesias, que tenham interesse 

para a freguesia. 
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Continuar a solicitar à CMB: 
 
     Abertura da ligação da Rua José Afonso e Abade Loureira; 
 

Nova solução de trânsito na rotunda de Infias; 

      Requalificação e dinamização da Praça das Fontainhas; 
 
       Requalificação e dinamização do espaço entre a Avenida António Macedo e o   
Centro Cívico; 
 
Poda das árvores, rega e arranjo dos espaços verdes da Freguesia 
 
Sinalização vertical de trânsito nas principais ruas da Freguesia. 
 
Colocação de placas de toponímia nas ruas onde não existam, ou estejam 
danificadas. 
 

Melhor iluminação pública da freguesia; 
 
Iluminação dos Monumentos Históricos, Praça Mouzinho Albuquerque e Igreja 
de S. Vicente, sem descorar a iluminação da zona do Miradouro da Av Artur 
Soares e acessos norte da freguesia. 

 
O alcatroamento/pavimentação de troços de algumas ruas, como: no Bairro da 
Boavista, Urbanização do Pachancho, urbanização das Andorinhas e os acessos 
ao Estádio Axa pelo Bairro da Misericórdia.   
 
Aplicação do projecto de regeneração de várias artérias da freguesia em especial 
as que concorrem para a pedonalização da Rua de S. Vicente do troço 
compreendido entre o Largo dos Penedos e a Rua Júlio Lima, e também para a 
fluidez do trânsito na Avª. Artur Soares, assegurando assim, mais qualidade de 
vida ás populações que aí residem e ou trabalham. 
 
“Continuar a Interceder junto da CMB: 
 

Projectar a abertura de uma via de circulação automóvel na Quinta da Veiga, 

alternativa à Rua Engº João Teixeira da Silva; 

Renovar o piso da via de circulação automóvel e execução de passadeira na 

Rua de Timor; 
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Arranjo urbanístico nas Urbanizações do Pachancho e Areal, de acordo com as 

reivindicações dos moradores;  

Instalar parque de recreio e lazer nesta zona... 

Proceder à intervenção urbanística na Travessa de Timor, nomeadamente 

através da criação de espaços verdes; 

Proceder à intervenção urbanística na Praceta Beato Inácio de Azevedo, 

contemplando o ajardinamento do espaço envolvente aos edifícios e a 

colocação de equipamentos de lazer e recreio. 

Pedir a instalação de mais Ecopontos à BRAVAL e AGERE, e identificar locais ou 
zonas da Freguesia onde não é eficiente e eficaz a recolha do lixo; 
 
Pugnar, pela melhoria dos transportes públicas, bem como a colocação de abrigos 
nas paragens dos Autocarros em locais que se manifeste a ausência das mesma e 
viáveis tecnicamente 
 
Interceder junto do CTT. 
 

Para que seja criada uma estação dos CTT na freguesia e abertura de um posto 
dos CTT na Sede da Junta. 

 
TRANSITO 
 
Negociar com os parques de estacionamento locais, um número de lugares 
mínimos por freguesia, e preços especiais para moradores. 
 
Solicitar à Câmara Municipal de Braga a repintura das passadeiras para peões e 
necessidades ao nível de toda a freguesia, com particular atenção para os 
percursos escolares. 
 
Assegurar a instalação e reposição de pilaretes. 
 
Continuar a solicitar junto da Câmara Municipal de Braga a remoção das viaturas 
abandonadas na via pública. 
 
Solicitar à Câmara Municipal de Braga, à Policia Municipal, e à P.S.P. medidas 
desincentivadoras da paragem e estacionamento anárquico no interior da 
freguesia. 
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PLANO PARA A JUVENTUDE: 
  
O estreitamento das relações com o Agrupamento de Escolas Francisco Sanches, 
com as Escolas Básicas, Escola Secundária Sá de Miranda e o Agrupamento de 
Escuteiros, vamos promover actividades de carácter cultural, lúdico e desportivo 
com vista ao desenvolvimento dos jovens que as frequentam, é o caminho 
escolhido pela Junta de Freguesia nesta área da Juventude. 
 
O espaço do Centro Cívico é necessário e entrando em actividade, será aberto a 
todos os moradores da freguesia, sendo que a prioridade será dada aos seniores e 
aos jovens.  
Sem esta imprescindível infra-estrutura, as actividades serão necessariamente, 
condicionadas pelo espaço disponível, cuja construção continuaremos a lutar com 
todo o empenho e convicção.  
 

Vamos realizar a Colónia de Férias na Praia, no próximo Verão, com as 
crianças da freguesia.   

 
Vamos continuar a estabelecer parcerias com o INATEL e IPJ no sentido da 
realização passeios e férias para os juvenis de toda a freguesia; 
 
Vamos promover o DIA MUNDIAL DA CRIANÇA com os jovens das Escolas e 
Jardins-de-infância da Freguesia; 
 

De acordo com as possibilidades financeiras, promoveremos mais algumas 
actividades para a juventude.  

 
INTERVENÇÃO SOCIAL 
 
Realização do passeio anual, para os pensionistas/reformados da freguesia. 
 
Continuar a apoiar os projectos associativos e educativos de intervenção social. 
 
Realizar a festa de Natal com as crianças das Escolas aberta a toda a Freguesia.  
 
Continuar organizar férias na praia para os seniores. 
 
Sendo a reinserção social uma das preocupações do executivo da Junta de 
Freguesia, continuaremos a apoiar as instituições da freguesia que desenvolvem 
trabalho nesta área, ou fazer o encaminhamento para outras instituições. 
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Continuar a trabalhar em parceria com a Fundação Bonfim, de forma a ajudar mais 
famílias seniores da freguesia na aprendizagem da informática, nas danças de 
salão, no teatro, na ginástica e também no ensino da língua portuguesa. 
 
Com o apoio da Associação de Atletismo, incentivar as Associações da Freguesia 
e a Escola Secundária de Sá de Miranda, na promoção da prática do atletismo 
pelos nossos jovens.   
 
Desenvolver e apoiar o trabalho do grupo de voluntariado da Freguesia, 
recentemente criado, para assim podermos ser úteis no apoio aos idosos, 
que vivem sós e/ou sem retaguarda familiar; 
 

Acção Social: 
 
Esta área, e devido à crise económica que o País e o Mundo atravessam, tem de 
merecer desta Autarquia uma atenção muito especial e uma vigilância permanente. 
 
Assim, propomo-nos: 
 
Apoiar o trabalho desenvolvido pela Associação Vicentina. 
 
Implementar e participar nas Comissões Sociais de Freguesia, no âmbito da Rede 
Social; 
 
Dar continuidade á Rede Social de S Vicente; 
 
Assegurar condições económicas para que seja possível aos reformados em 
situação precária participar nos passeios dos seniores realizados pela Junta de 
Freguesia. 
 
Através do trabalho do nosso voluntariado, vamos ajudar as pessoas com maiores 
necessidades, encaminhando-as para instituições de apoio social.  
 
Criar na Junta de Freguesia um gabinete de psicologia com duas áreas de apoio 
diferenciado:  
1ª - Relacionada com a psicologia clínica e de saúde, 
 2ª - Direccionada para a psicologia escolar e de educação.   
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ACÇÕES DE PROMOÇÃO DOS VALORES LOCAIS  
 

Desenvolver acções diversas que visem a promoção e a preservação dos 
valores, das tradições, dos usos e costumes e da cultura da nossa freguesia.  
 
Realizar o dia da Freguesia com as Instituições da Freguesia. 
 
Reformular e pensar a PALCOLÂNDIA. 
 
GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CIDADANIA 

 
Continuar com o Boletim de Informação da Junta de Freguesia, para uma melhor 
divulgação das actividades da Junta de Freguesia, das Associações, das 
Instituições, das forças politicas e população da Freguesia. 
 
Remodelação da página da Junta de Freguesia na Internet mantendo-a actualizada 
com informações de interesse para a população. 
 
Manter os postos de acesso público de Internet. 
 
A difusão da informação mais pertinente continuará a fazer-se através da afixação 
de documentos nos placares colocados na Freguesia. 
 
Apoio á formação, disponibilizando instalações e Pessoal Administrativo para as 
matriculas dos alunos. 
 
Manter a ajuda aos Cidadãos no envio, através da Internet, das declarações de 
IRS, dos documentos da Segurança Social e outros. 
 
Manter o Protocolo de Cooperação com o Centro de Emprego de Braga, no âmbito 
da apresentação quinzenal de desempregados subsidiados. 

 
ESPECTÁCULOS MUSICAIS E TEATRAIS  
 

Individualmente ou em parceria, fomentar espectáculos de índole musical e 
teatral, de modo a criar momentos de lazer, assim contribuindo para o bem-
estar e realização pessoal e social do cidadão.  

 
     Promover a vinda de espectáculos / exposições de qualidade a S. Vicente. 
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EDUCAÇÃO 
 
Neste âmbito, a pretensão do Executivo é proporcionar aos Vicentinos um sistema 
educativo de qualidade, quer quanto a infra-estruturas, quer no apoio à própria rede 
educativa. 
 
Pretendemos que as crianças e jovens de S. Vicente tenham um sistema educativo 
de qualidade e adaptado às suas necessidades. Para tal, este Executivo prestará a 
colaboração necessária em actividades propostas pelas instituições educativas. 
 
Por outro lado, iremos dar continuidade ao habitual apoio financeiro às escolas do 
1º ciclo do Ensino Básico, fundamentalmente para material de limpeza e de 
escritório, bem como para as necessidades de manutenção dos refeitórios e 
instalações. 
 
Cooperaremos, sempre que possível, em parcerias e/ou protocolos com as Escolas 
ou Associações, em projectos de natureza cultural e educativa, que pela sua 
natureza fomentem o desenvolvimento das nossas crianças e jovens; 
 
Apoiaremos os projectos de Educação/ Formação propostos pelas nossas escolas; 
 
Reuniremos com os nossos Professores, Pais e outros Técnicos para debater a 
problemática educativa; 
 
Promoveremos e apoiaremos actividades extra-curriculares; 
 
Qualificação da população activa: 
 
Continuamos a apostar fortemente na formação e realizar parcerias com Centros 
de Formação e outras Instituições, aproveitando todas as suas potencialidades 
para podermos ministrar nas nossas instalações várias formações de interesse 
para a população. 
Promover Encontros/Colóquios/Seminários de Educação que permitam a grupos 
diferenciados da sociedade debaterem questões relacionadas com a educação e 
emprego; 
 
 Cooperar, em parcerias e/ou protocolos com outras instituições formativas que 
promovam projectos de formação, susceptíveis de aumentar o grau da qualidade 
do desempenho do pessoal auxiliar que exerce funções nos nossos espaços 
sociais, assim como da população em geral. 
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Vamos dinamizar e aumentar cursos de informática, especialmente para a 
população sem qualificação escolar; 
 

Saúde: 
 
Acompanhar o processo e as obras da construção do Centro de Saúde; 
 
Divulgar e promover diversas campanhas de rastreio que se desenvolverão na 
Freguesia e na Cidade; 
 
Promover caminhadas e aulas ginástica para toda a população. 
 

Cultura: 
 
Propomo-nos desenvolver, durante o próximo ano, varias iniciativas culturais, que 
passamos a enumerar: 
 
 Cooperar com todo o tipo de actividades culturais que as Colectividades da 
Freguesia se proponham levar a efeito; 
 
Continuarmos receptivos ao apoio e promoção de novos eventos culturais nas mais 
variadas formas de expressão; 
 
Incentivar as Colectividades a desenvolverem o teatro, a dança e a música na 
Freguesia; 
 
 Apoiar a divulgação de obras literárias de Autores da Freguesia; 
 
Promover, exposições de pintura, desenho, escultura, fotografia, artesanato, 
trabalhos manuais ou qualquer outro tipo de trabalhos realizados por artistas de S 
Vicente. 
 

Desporto e Lazer: 
 
Esta componente assume cada vez mais um papel fundamental na nossa 
freguesia, pois é uma maneira fácil de incentivar os jovens e os menos jovens em 
actividades de ocupação dos seus tempos livres e, ao mesmo tempo, um contributo 
para o bem-estar em prol da saúde. 
 
Propomos:  
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Apoiar e promover actividades desportivas, tais como ginástica e caminhadas, de 
forma a fomentar e sensibilizar as pessoas para a prática desportiva desde os 8 
aos 88 anos. 
 
Insistir, junto da CMB, na necessidade de construção de um Pavilhão 
Gimnodesportivo; 
 
Intervir junto da CMB para que os ringues desportivos existentes sejam arranjados; 
 
Apoiar e colaborar com as iniciativas promovidas pelas Colectividades; 
 
Organizar e apoiar torneios por altura das férias escolares em colaboração com as  
Colectividades que trabalhem com escalões juvenis; 
 

Habitação: 
 
Continuam a existir várias centenas de casas espalhadas por toda a Freguesia sem 
o mínimo de condições de habitabilidade, pelo que se torna necessário continuar a 
exigir à Câmara Municipal de Braga o apoio para a sua efectiva recuperação; 
 
Enviaremos aos responsáveis pela BRAGAHABIT todas as situações de 
realojamento que nos forem apresentadas pelos Vicentinos; 
 
Iremos manter uma atenção cuidadosa e permanente às zonas mais degradadas 
da Freguesia; 
 
Apoiaremos a criação de novas Associações de Moradores na Freguesia. 
 
Continuaremos a dar apoio técnico e administrativo nos processos de apoio ao 
incentivo do arrendamento jovem. 
 
Articularemos com a Segurança Social acções no sentido de obter alternativas de 
alojamento (apoio económico para pagamento de rendas e outras situações). 
 
 

Ambiente; 

 
Nesta área, propomos: 
 
Identificar o património ambiental da Freguesia e as agressões a que tem estado 
sujeito; 
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Após estudo e recolha de orçamentos, providenciar o uso de papel reciclado e 
outras matérias pela Junta. Sempre na medida do possível e, economicamente 
viável, utilizar material de desgaste de escritório, reciclado ou reutilizável; 
 
Efectuar exposições e concursos com materiais reciclados, tanto entre a população 
escolar, como entre os artesãos; 
 
Promover acções com as escolas para a comemoração do Dia Mundial da Árvore e 
do Ambiente; 
 
Sensibilizar escolas, associações e outras identidades, para acções de 
preservação e valorização do património natural da Freguesia; 
 
SEGURANÇA  
 
Melhorar a segurança da população nas ruas da freguesia e nos locais “críticos”, 
em colaboração com as forças policiais da zona; apoiando a PSP na  
implementação do policiamento de proximidade, por grupos etários e sociais. 

 
Incrementar diligências junto da Câmara Municipal de Braga para o perigo que 
constituem os prédios públicos e privados em degradação extrema, existentes em 
várias zonas da freguesia; 
 

Património 
 
Continuaremos a zelar pela conservação e restauro do património da Freguesia: a 
recuperação das fontes, a recuperação dos antigos postes de iluminação na Praça 
Mouzinho de Albuquerque, as ruas e passeios, não esquecendo, evidentemente, a 
construção do tão necessário Centro Cívico. 
 

CONCLUSÃO 
 
Para conseguirmos atingir estes grandes objectivos teremos que implementar 

políticas autárquicas, através de práticas sociais de proximidade, com especial 

ênfase no apoio a idosos, jovens e pessoas carenciadas.  

Colocar a autarquia ao serviço do cidadão. O cidadão será sempre o destinatário 

das nossas acções e estará sempre no centro da nossa actividade, quer pela 

rapidez, quer pela eficiência e comodidade no atendimento. 


