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Introdução 
No cumprimento dos requisitos legais em vigor, decorrente da Lei nº75/2013, de 12 de 
Setembro, com o estabelecido na alínea a) do nº1 do artº16, o Executivo tem a honra 
de submeter à Assembleia de Freguesia o documento que contempla as Grandes 
Opções do Plano (GOP) e o Orçamento para 2014. 

As últimas eleições autárquicas trouxeram um novo quadro administrativo, estando 
este documento vocacionado para servir a União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão. Este documento marca a determinação do Executivo, liderado pelo 
Partido Socialista (PS), de desenvolver projetos que contemplem orientações políticas 
fundamentais, de estratégia de desenvolvimento local através do associativismo, 
programas de apoio às situações de carência e as principais ações que promovam o 
envolvimento e o dinamismo da comunidade de Massamá e Monte Abraão. 

A dura realidade financeira e económica em que vivemos tem vindo a agudizar-se, 
agravadas pelas restrições orçamentais. No entanto, a grande preocupação com o 
futuro torna este GOP num documento essencial para responder, de forma, quase 
permanente, ao quotidiano da União das Freguesias. 

Apesar dos constrangimentos, quer de natureza financeira, técnica ou material, a 
estratégia política é definida por objetivos e metas que julgamos exequíveis, e cuja 
concretização corresponderá a uma nova etapa, que queremos positiva, de forma a 
prosseguirmos o caminho da solidariedade e do trabalho em rede e de partilha. 

O nosso esforço e dedicação enquanto autarcas, colaboradores e parceiros é 
adquirido através do trabalho empreendido na melhoria da qualidade de vida da União 
das Freguesias e da garantia da sustentabilidade económica de forma a atrair e 
mobilizar a comunidade com os seus investimentos e ideias. O caminho a seguir 
centra-se numa governação participada através do reforço da ligação com as pessoas, 
instituições e associações, não esquecendo os comerciantes e as empresas, além da 
intervenção no espaço público, cultura e desporto. 

De igual modo, este Executivo revela uma ambição, uma determinação e uma 
responsabilidade de implementar um modelo de gestão que permita preparar e 
capacitar as competências internas para cumprir os novos e enormes desafios com 
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que as Freguesias se deparam, face ao novo enquadramento resultante da agregação 
das mesmas. 

O Orçamento aqui apresentado está concebido de acordo com as regras do POCAL, 
em estrita obediência da Lei, com o propósito de dar cumprimento às Grandes Opções 
do Plano. Assim, e num contexto de corte orçamental, o trabalho de parceria assume-
se num importante apoio para atingir mais pessoas.  

Deste modo, reforçaremos o apoio às Instituições e Associações que desenvolvem um 
trabalho social, desportivo, educacional, cultural e recreativo. Manteremos programas 
tão importantes como a “Farmácia Solidária”, o programa “Olá Bebé”, o apoio 
alimentar da “Mercearia Solidária”, o Projeto Raízes, o Gabinete de Apoio à Família, o 
Campo de Férias, o Gabinete de Inserção Profissional, entre outros. Ainda na área da 
Intervenção Comunitária, importa referir que, no orçamento de 2014, o Executivo 
continuará a promover o atendimento social aos cidadãos carenciados e em situação 
de emergência, através de ações que se enquadrem nas suas possibilidades e 
competências. 

Além da prioridade ser a Intervenção Social, iremos dinamizar o Comércio Local com a 
criação do Cartão Comércio, que visa promover a atividade económica local, 
contribuindo neta forma para a sobrevivência do nosso comércio e sensibilizar da 
população da importância de estabelecer hábitos de consumo dentro da sua 
comunidade. 

Destacamos o nosso empenho em apoiar a Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Massamá, para a construção de um equipamento tão importante como o 
novo Centro de Dia com Apoio Domiciliário, e o desejo, já manifestado junto do Sr. 
Presidente de Câmara Municipal de Sintra, de disponibilizar os serviços da Autarquia 
para iniciarmos o projecto de construção do Centro Multiusos em Monte Abraão.  

Ainda que este seja um orçamento reduzido face à dimensão populacional, não 
significa que tenhamos abdicado de realizar os investimentos de que os cidadãos 
carecem. Nesse sentido, continuaremos a apostar na manutenção e reparação de 
equipamentos urbanos existentes no nosso espaço público. 

Igualmente, iremos em 2014, continuar a proceder a intervenções no âmbito das 
competências delegadas, nomeadamente, passeios degradados, colocação de 
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pilaretes, limpeza de valetas, entre outros. Iniciaremos, ainda em 2014, conjuntamente 
com a Câmara Municipal de Sintra, um plano de intervenção no Espaço Público, sob a 
sua coordenação e concretização, de projetos que consideramos fundamentais para a 
melhoria da qualidade do Espaço Público.  

Face à dimensão territorial, teremos de ter uma aposta na interação com a população, 
que para além de poder reportar os problemas pelos meios tradicionais, terá à sua 
disposição um novo sitio de internet, com uma balcão virtual mais adequado às 
necessidades do cidadão, e com uma plataforma de gestão de ocorrências designada 
“A minha Rua”, onde poderá reportar os problemas encontrados. 

É nosso dever expressar o nosso agradecimento pelo apoio sentido por parte da 
população e dos colaboradores da Junta de Freguesia, apesar de todas as 
dificuldades decorrentes da reforma administrativa e pelo curto tempo existente entre a 
Tomada de Posse e final do ano civil. 

Este é um orçamento de partilha, de solidariedade e centrado nas pessoas. Este é um 
orçamento que procura envolver com dinâmica a União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão, através do movimento associativo que connosco tem colaborado de 
forma exemplar com o objetivo de realizar atividades de dinamização da população. 

Estamos convictos de que estes documentos previsionais, depois de analisados pela 
Assembleia de Freguesia, merecerão uma apreciação favorável, uma vez que os 
mesmos estão focalizados no bem-estar da comunidade. 
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Análise da Situação Financeira 
A análise do Orçamento e das Opções do Plano deve ser efetuada tendo presente as 
perspetivas das transferências financeiras definidas para o ano de 2014, quer pela 
Administração Central, quer pela Câmara Municipal de Sintra. 

O Orçamento de Estado de 2014, não prevê qualquer reforço nas verbas a transferir 
ao abrigo do Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF). Nestes termos, e 
conforme consta na tabela abaixo, o valor a transferir será de 244.387,00 €.  

 

 Para além das transferências do Fundo Financiamento de Freguesias, a 
Administração Central tem previsto manter a transferência das verbas para as 
freguesias, a título de comparticipação de remunerações e dos encargos dos 
presidentes de Junta (Estatuto Remuneratório), que optaram pelo regime de 
permanência, a tempo inteiro. 

No que se refere às verbas transferidas pela Câmara Municipal de Sintra, a receita 
prevista será de 1.207.027,48 €, prevendo uma redução na ordem dos 8% face ao 
total das Freguesias no ano de 2013. Este montante é atribuído de acordo com as 
competências delegadas e apoio financeiro existente entre as partes.  
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Como é sabido, as verbas transferidas pela Administração Central e Autarquia Local 
assumem um papel muito importante do ponto de vista da receita, representando 
cerca de 76% do nosso Orçamento, sendo o reflexo da consciência de uma política de 
proximidade que apenas as Freguesias conseguem atingir.  

O protocolo de delegação de competências previsto tem uma natureza recorrente e 
engloba a manutenção dos espaços verdes, vias, espaços de recreio e infantis e 
polidesportivos descobertos. Este último, é uma nova área delegada por parte da 
Câmara Municipal que possui uma dotação de 16.000,00 €. De referir que este 
protocolo ainda não foi apresentado às Juntas de Freguesias/União das Freguesias e 
que carece de ratificação em Assembleia de Freguesia. 

Em termos globais financeiros, teremos um Orçamento de 2.012.192,56 €, que resulta, 
em larga medida, da agregação das Freguesias e da redução das verbas transferidas 
da Administração Central para as Autarquias Locais.  

Caso ocorram alterações significativas em termos orçamentais, o Executivo submeterá 
a proposta de revisão orçamental em conformidade para aprovação. 
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Principais Objetivos e Linhas 
Orientadoras do Orçamento de 2014 

O Orçamento da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão para 2014 não 
traduz necessariamente uma menor capacidade em seguir com os principais objetivos 
e linhas de orientação estratégica da ação politica deste Executivo. 

Têm sido efetuados esforços de boa gestão dos recursos disponíveis, com especial 
incidência no lado da despesa, com algumas poupanças ao nível da prestação de 
serviços e procura de fornecedores que garantam o mesmo nível de serviço a um 
custo mais baixo. Também definimos como prioridade a reorganização dos serviços de 
forma a igualar o serviço público prestado em ambos os espaços físicos, que 
mantivemos, por opção e vontade, abertos à comunidade com o alargamento do 
horário de atendimento. 

Nestes termos, as principais linhas orientadoras para o ano de 2014, que 
apresentamos para apreciação, assentam nos seguintes pilares: 

I. Aposta na governação participada e partilhada at ravés da 

valorização da sociedade civil. 

Para 2014 pretendemos encetar os esforços para tornar a União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão numa referência em termos de governação participada e 
partilhada. Deste modo, vamos colocar duas colaboradoras numa formação para a 
implementação do Orçamento Participativo em 2015.  

Desenvolvermos ao longo do mandato fóruns públicos com a população, para que as 
pessoas se sintam próximas e partilhem as suas ideias, contribuindo, desta forma, 
para uma Freguesia participada e envolvente. Apostaremos no voluntariado para 
transmitir a importância de participar civicamente na vida da Freguesia. 

Esta governação participada e partilhada será concretizada através de ações com 
instituições parceiras da Freguesia, apoios diretos a iniciativas para a comunidade e 
pela promoção de iniciativas próprias. 
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Outro fator importante para o sucesso deste pilar prende-se com a capacidade de 
dinamizar o comércio local. Assim, pretendemos lançar o programa “Cartão 
Comércio”  como iniciativa de dinamização do comércio local, além de iniciativas 
próprias que estimulem o comércio.  

II. Desenvolvimento de parcerias no plano de Interv enção Comunitária 

que permitam minorar os impactos da situação económ ico-social. 

A conjuntura de grave crise financeira e social tem afetado um maior número de 
famílias e é espelhada no aumento de pedidos de apoio para fazerem face às 
dificuldades. Esta situação exige cada vez mais um maior enfoque em políticas de 
apoio e intervenção comunitária que permitam minorar as situações de risco social. É 
nossa vontade manter todos os programas de intervenção social, alargando a todo o 
território, criando todas as sinergias necessárias para uma maior e melhor resposta. 
Programas como o Raízes, o Olá Bebe, Farmácia Solidária, Mercearia Solidária, o 
Aconselhamento Jurídico, entre outros, estão consagrados no Orçamento. 

Sendo a União das Freguesias composta por uma população bastante heterogénea, 
onde encontramos grupos de risco, pobreza, desemprego daremos importância ao 
Voluntariado, a criação de grupos comunitários ou outros grupos para identificar e 
atender casos de necessidades básicas. 

De igual modo, reforçaremos o Gabinete de Inserção Profissional com a passagem a 
tempo inteiro de forma a aumentar a resposta e ajudar a população na procura ativa 
de emprego e reforço das suas competências. 

Além da manutenção de todos os programas de apoio social, continuaremos a apoiar 
as Escolas, as Associações de Pais através de ações que se enquadrem nas 
possibilidades e competências.  

Sendo cada vez mais acentuado o envelhecimento demográfico, dedicaremos especial 
atenção às políticas de apoio às pessoas idosas, pelo que pretendemos promover o 
envelhecimento ativo, numa lógica intergeracional e relacional, apoiando o 
voluntariado sénior, desenvolvendo a Universidade Sénior, tendo previsto durante este 
mandato a ampliação das instalações atuais e promovendo iniciativas com a 
sociedade civil com o objetivo da promoção do bem-estar físico e psíquico. 



 

 

União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 

______________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Sede: R. Dr. Francisco Ribeiro de Spínola, s/n Massamá · 2745-872 Queluz · 

Tel.: 21 439 23 31 / 21 438 91 71 · Fax:21 438 91 70 e-mail: jfmassama@jf-massama.pt 

 Av. da Liberdade, nº 29 e nº 31 Monte Abraão · 2745-300 Queluz · 

Tel: 21 437 36 35 / 21 439 08 39 Fax: 21 437 36 60 e-mail: geral@jf-monteabraao.pt 

8 

Neste âmbito, serão desenvolvidas atividades como sessões informativas sobre a Lei 
de Arrendamento Urbano e outros temas relevantes, rastreios de saúde, medidas de 
combate ao isolamento com o recurso ao apoio de voluntários, e parcerias com as 
Associações de Reformados e melhorar as acessibilidades e conforto das áreas de 
convívio e lazer na Freguesia. Dar continuidade ao apoio domiciliário, em parceria com 
a CERCITOP, Centro Social da Sagrada Família e a Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Queluz e outras instituições que queiram desenvolver tão 
importante suporte à população idosa. 

Tendo a União das Freguesias, uma das freguesias com mais jovens é, para nós, 
extremamente, importante darmos resposta a uma lacuna existente nesta área. Os 
jovens serão o futuro e é necessário criar as condições para que as famílias 
encontrem uma Freguesia com atividades para os nossos jovens e eles possam 
participar ativamente na vida da comunidade onde se inserem. Assim, na área da 
Juventude, pretendemos realizar a Quinzena da Juventude, promovendo as escolas, 
apoiar as Associações de Estudantes e os Grupos de Escuteiros bem como outros 
grupos com intervenção junto dos jovens e continuar a realizar o Campo de Férias de 
Verão para os jovens de Massamá e Monte Abraão.   

A grandeza cultural da União das Freguesias aliada à qualidade demonstrada pelas 
diferentes Bandas e Grupos musicais, passando pela riqueza literária dos diversos 
poetas que aqui residem, ou até mesmo, os artistas que surgem do desenvolvimento 
das atividades das Associações justifica a aposta para que se dê continuidade a 
projetos de valor acrescentado para a comunidade. Daremos continuidade à promoção 
de atividades culturais, mantendo o apoio às Associações para a realização das 
atividades neste âmbito será o objetivo para este mandato, bem como, manteremos o 
projeto “Música na Escola”, tentando alargar o mesmo para as Escolas do 1º ciclo em 
Monte Abraão. No objetivo de promover a cultura e o contato com artes, procuraremos 
desenvolver sessões ar livre de cinema, teatro e exposições de artistas amadores da 
nossa Freguesia. 

No âmbito do Aniversário das Freguesias agregadas, iremos promover atividades para 
a assinalar a data de forma a manter e respeitar as tradições de cada Freguesia. 

É por todos reconhecido os benefícios da prática desportiva para a saúde e o impacto 
positivo desta na integração social. Neste sentido, promoveremos ações de divulgação 
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das diversas atividades desportivas desenvolvidas pelos nossos clubes e 
coletividades, fomentaremos atividades ao ar livre, e daremos o apoio a iniciativas de 
âmbito desportivo junto da comunidade. Igualmente, iremos desenvolver ações que 
promovam a alteração de hábitos enraizados, despertando a população para a 
necessidade de encontrar alternativas à mobilidade naquilo que é o seu quotidiano. 

As ações a desenvolver terão como principais parceiros privilegiados as Associações 
e Instituições e sendo implementadas pelos clubes, uma vez que a Junta não possui 
estrutura própria para este efeito. 

Na área da Educação serão promovidas ações que visam a estreita atividade com as 
Associações de Pais e com as Escolas da União das Freguesias. Continuaremos com 
a relação de proximidade e ativa colaboração com os estabelecimentos de ensino 
existentes, nomeadamente, nos Conselhos Gerais, junto dos Coordenadores de 
Escola, Diretores de Agrupamento, Associações de Pais e Associações de 
Estudantes, tendo como fundamental a promoção de atividades formativas, de 
qualidade e interdisciplinares, adaptadas às faixas etárias e próximas dos anseios dos 
educandos, encarregados de educação, dirigentes associativos e educativos e pessoal 
docente e não docente. 

Levaremos a cabo, neste âmbito, ações de partilha de saberes e experiências entre a 
comunidade escolar e parceiros por nós escolhidos de forma a reforçar os laços de 
solidariedade e desenvolvimento de competências necessárias para um melhor 
ambiente escolar. Incentivaremos atividades que tenham como objetivo estimular o 
interesse da comunidade escolar em áreas como o voluntariado, desporto, cultura e 
social. 
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III. Concretizar os protocolos de delegação de comp etências 

existentes com a Câmara Municipal de Sintra. 

Cumprir os protocolos de delegação de competências, que representam cerca de 72% 
das receitas da Junta de Freguesia, sendo este domínio, uma rubrica essencial para o 
êxito da ação politica e para a execução da despesa de forma eficiente. 
 
IV. Valorizar o investimento no Espaço Público. 

Apesar da conjuntura difícil e conforme o Plano de Investimento (PPI) que adiante se 
apresenta, pretendemos investir na requalificação dos passeios e bermas, na 
renovação de parques infantis e urbanos da Freguesia. É intenção deste Executivo, 
em estreita colaboração com a Câmara Municipal, e requalificar e disponibilizar à 
população as casas de banho existentes no Parque 25 Abril, em Monte Abraão. 
 
Dada a importância dos espaços verdes e a sua relevância para uma maior qualidade 
de vida da União das Freguesias torna-se importante aumentar a eficiência e 
celeridade das ações de investimentos, nomeadamente naquilo que é a delegação de 
competências, serão lançados consultas ao mercado de acordo com o Código de 
Contratação Pública, que permitirá atingir de uma forma transversal toda a área da 
União das Freguesias. Iremos ser responsáveis pelo consumo de água utilizada, pelo 
que obrigará a um trabalho de identificação de outro tipo de espaços que criem uma 
relação equilibrada entre os espaços verdes e o custo de manutenção do mesmo. 
 
Em termos de investimento, e por força da agregação das Freguesias, esperamos de 
forma gradual concretizar a alteração da imagem que se encontra em todo o 
património, fato que permitirá aumentar a identidade bem como o conhecimento por 
parte da população.  
Tendo em conta a extensão territorial em causa, contamos com a disponibilidade da 
comunidade no sentido de colaborarem na identificação dos aspetos menos positivos 
e que necessitam de intervenção e também com a sua compreensão quanto ao tempo 
de resposta às diversas solicitações, pois para além da necessária avaliação sobre 
quem é a responsabilidade de realização da intervenção, há que estabelecer 
prioridades e calendarizar as intervenções em função da disponibilidade financeira.  
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No plano reivindicativo, a União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão terá um 
papel ativo no acompanhamento de execução das competências da Câmara 
Municipal, em particular, nas vias de circulação, limpeza das ruas, redefinir a 
colocação dos pontos de recolha de resíduos sólidos, reforço da Iluminação Pública, 
reforço da Segurança através do um maior policiamento de proximidade, e dos 
grandes projetos previstos para a União das Freguesias, apresentando à Autarquia 
aqueles, que no seu entender, serão os prioritários para a Freguesia, designadamente 
o Centro de Dia e o Centro Multiusos, bem como a requalificação de pracetas e 
criação de mais estacionamento, passando pelo alargamento da Rua Direita. 
 



 

 

União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 

______________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Sede: R. Dr. Francisco Ribeiro de Spínola, s/n Massamá · 2745-872 Queluz · 

Tel.: 21 439 23 31 / 21 438 91 71 · Fax:21 438 91 70 e-mail: jfmassama@jf-massama.pt 

 Av. da Liberdade, nº 29 e nº 31 Monte Abraão · 2745-300 Queluz · 

Tel: 21 437 36 35 / 21 439 08 39 Fax: 21 437 36 60 e-mail: geral@jf-monteabraao.pt 

12 

Responsabilidades por áreas de 
intervenção 

De seguida é apresentado as principais responsabilidades de cada área de 
intervenção para que a Assembleia e a população possam conhecer em maior detalhe 
o funcionamento do Executivo. Deste modo: 

• Educação, Saúde e Intervenção Social 

Estas áreas concentram as competências da Junta de Freguesia na relação quotidiana 
com as escolas e entidades de intervenção social, com as quais iremos desenvolver 
parcerias com vista a uma melhor resposta para minimizar os problemas da União das 
Freguesias. 

� Execução das políticas de educação, saúde e ação social da Junta de 

Freguesia 

� Dinamizar e apoiar projetos escolares e iniciativas na área educativa 

� Representar a Junta de Freguesia no Conselho Geral dos três 

agrupamentos de escolas 

� Promover parcerias e desenvolver soluções para apoio a situações de 

carência social 

� Promover e estabelecer protocolos de cooperação em matéria de apoio 

social 

� Promover iniciativas de inclusão e valorização da multiculturalidade 

� Dinamizar e coordenar a Rede Social da União das Freguesias 
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� Promover iniciativas com a população sénior de combate ao isolamento 

e de cuidados de saúde para a população em geral 

� Cooperar com as entidades de saúde da União das Freguesias 

� Acompanhar as condições de habitabilidade na União das Freguesias 

� Apoiar e Dinamizar a constituição de associações de moradores 

� Acompanhar as medidas e programas autárquicos 

• Desporto, Cultura e Juventude 

A vertente cultural e desportiva é complementar e de grande importância no seio da 
comunidade. A dimensão predominantemente amadora das suas atividades exige uma 
permanente cooperação por parte da União das Freguesias. É por isso que neste 
quadro orçamental prevemos uma dotação de cerca de 100m€ para apoio direto às 
instituições de desporto, cultura, social e de recreio que venham a desenvolver 
iniciativas de interesse para a comunidade. A esta dotação acresce ainda todo um 
conjunto de apoios que habitualmente são prestados de forma pontual e de acordo 
com as necessidades de cada instituição e da disponibilidade financeira da Junta de 
Freguesia. 

� Executar políticas desportivas, culturais e de recreio da Junta de 

Freguesia 

� Apoiar e acompanhar iniciativas culturais e/ou desportivos 

� Dinamizar e promover o associativismo juvenil e suas iniciativas 

� Promover e estabelecer protocolos de cooperação com instituições da 

Freguesia ou que atuem na mesma. 
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• Espaços Verdes 

No âmbito dos protocolos existentes com a Câmara Municipal de Sintra, a Junta de 
Freguesia tem a responsabilidade de manter e requalificar os espaços verdes da 
União das Freguesias (cerca de 340 mil m2). Para 2014, com o custo do consumo de 
água o objetivo é continuar a recuperação e requalificação dos espaços. 
Continuaremos firmes na intenção de proporcionar sessões informativas para as 
necessidades de conservação e preservação da qualidade dos espaços verdes na 
União das Freguesias. 

� Requalificar e manter os espaços verdes sobre a gestão da União das 

Freguesias 

� Apoiar os moradores nas iniciativas de criação de canteiros urbanos 

� Cooperar com a CMS em matéria de gestão e manutenção do arvoredo 

� Acompanhar e vigiar a limpeza urbana gerida pela CMS 

� Planear e propor medidas de melhoria e otimização de recursos nos 

espaços verdes da União das Freguesias 

• Espaço Público 

Esta é a área que tradicionalmente é responsável pela maioria da despesa de 
capital efetuada pela União das Freguesias. Continuaremos empenhados em 
melhorar o Espaço Público e torná-lo atrativo para ser utilizado e partilhado por 
toda a comunidade.  

� Proceder à conservação e manutenção do espaço público 

� Efetuar a conservação de passeios, bermas e valetas 

� Reparar e manter o mobiliário urbano a cargo da União das Freguesias 
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� Executar e fiscalizar as empreitadas a cargo da União das Freguesias 

� Acompanhar e vigiar a qualidade da iluminação pública 

� Planear e propor medidas de mobilidade e segurança da União das 

Freguesias  

• Gestão Participada e Comércio Local  

Com esta área de intervenção pretendemos valorizar e estimular a governação 
participada e envolvente como vetores de uma sociedade mais solidária e 
interventiva. Compete a este Executivo desenvolver iniciativas que aproximem e 
criem as sinergias necessárias entre a sociedade civil e os atores da comunidade. 
Para 2014, a promoção de fóruns públicos em diferentes zonas da União das 
Freguesias, a concretização e dinamização do Orçamento Participativo, entre 
outras ferramentas que permitam uma cidadania mais ativa e participada. Outro 
fator de relevo é a dinamização do Comércio Local, com a criação do Cartão 
Comércio, que consideramos de uma importância estratégica para fomentar uma 
cultura de consumo no pequeno comércio. 

� Coordenar o Orçamento Participativo 

� Desenvolver parcerias e iniciativas com a Sociedade Civil 

� Promover o Cartão Comércio e dinamizar iniciativas de apoio ao 

comércio local 

� Fomentar ações de promoção de cidadania participativa 

� Fomentar a aproximação e interação entre as instituições da União das 

Freguesias 

�  Planear e propor medidas de desenvolvimento cívico para a União das 

Freguesias 
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Estas são as linhas orientadoras e principais objetivos para 2014, que esperamos 
que contribuam para projetar a União das Freguesias, tendo em conta a limitação 
dos recursos existentes, pelo que o seu sucesso irá depender de um forte esforço 
de mobilização de todos os cidadãos da União das Freguesias para envolver com 
dinâmica um projeto de todos. 

 


