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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE

Atividade mais relevante da Junta de Freguesia de Vila das Aves no
período compreendido entre setembro e dezembro de 2020
Em cada sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Junta deve
entregar, uma informação escrita sobre as atividades realizadas. Neste sentido, importa
levar ao conhecimento da Assembleia de Vila das Aves, na sua reunião ordinária de 18
de dezembro, a referida informação escrita, respeitante ao período compreendido entre
setembro a dezembro de 2020, destacando-se neste período, alguns pontos que aqui
seguem.
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a) AMBIENTE
JUNTA DE FREGUESIA ADQUIRE CARRO DE LIMPEZA
A Junta de Freguesia de Vila das Aves apresentou, no passado dia 19 de setembro, a sua
última nova tecnologia para a limpeza das ruas.
O novo equipamento, um investimento de cerca de 20 mil euros, é dotado de vassouras
mecânicas, sistemas de sucção, pulverização e dispersão, e destina-se, sobretudo, para
a limpeza das ruas, libertando a freguesia dos vestígios do dia a dia e do clima.
Por outro lado, sendo Vila das Aves uma Eco-Freguesia, foi intenção do executivo desta
Junta acabar com a utilização de métodos nocivos para o ambiente.
É sabido que manter toda a freguesia e as suas áreas limpas não é tarefa fácil. Várias
freguesias ainda utilizam herbicidas nas vias públicas para acabar com o problema das
ervas daninhas. Contudo, foi a pensar nesta realidade, que a Junta de Freguesia de Vila
das Aves optou por fazer este investimento, na aquisição de uma máquina de limpeza
de ruas, que acabará de vez com os métodos convencionais, muitos deles altamente
prejudiciais para o meio ambiente.
Para além de Vila das Aves ficar com uma vila mais limpa, esta máquina era algo
fundamental, até porque vai também ajudar a rentabilizar o trabalho dos nossos
colaboradores e a cumprir outros objetivos.
A viatura, reforça significativamente a qualidade da resposta da junta de freguesia numa
área que tem registado um aumento de solicitações.
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b) EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA AVE REQUALIFICADA
Foi inaugurada a 16 de setembro a requalificação da Escola Básica Ave.
Um investimento da Câmara Municipal de Santo Tirso que vai permitir a toda a
comunidade educativa, melhores condições.
Recorde-se que a Câmara tem vindo a investir no parque escolar concelho, ao longo dos
últimos anos, pelo que a aposta na educação é sempre uma aposta no futuro. E melhorar
as condições das escolas para professores e alunos é sempre relevante, mas, torna-se
especialmente importante no contexto atual de pandemia.
Por parte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a inauguração contou com
a presença do Delegado Regional de Serviços da Região Norte, Sérgio Afonso.
Satisfeita com a requalificação da escola, Severina Fontes, diretora do Agrupamento de
Escolas D. Afonso Henriques, admitiu que, apesar das obras terem contribuído para
aumentar o stress num ano em que o arranque do ano escolar é atípico, “é agradável
iniciar o ano com uma escola completamente requalificada”.
A requalificação da escola abrangeu todos os edifícios que integram o estabelecimento
de ensino, desde salas de aulas, refeitório e pavilhão. A intervenção permitiu ainda
adaptar o edifício às novas exigências técnicas, nomeadamente no que diz respeito à
eficiência energética.
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CÂMARA AUXILIA ESCOLAS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA
Fruto da pandemia provocada pela COVID-19, é de se salientar que a Câmara Municipal
de Santo Tirso tem estado a apoiar as escolas desde o primeiro momento, auxiliando na
elaboração dos Planos de Contingência e promovendo ações de formação sobre
higienização com todos os assistentes operacionais, de forma a garantir que são
escrupulosamente cumpridas as diretrizes da Direção Geral de Saúde, bem como
através da disponibilização de 200 computadores, 200 tabletes e 400 dispositivos de
acesso à internet.

c) DESPORTO
CD AVES DE PARABÉNS
O CD Aves cumpriu a 12 de novembro, os seus 90 anos de vida.
Uma data que a Junta de Freguesia de Vila das Aves não quiz deixar passar, sem
parabenizar este grandioso clube que fez da nossa, a Maior Vila do futebol
português!
Um clube que honra a sua história, a sua freguesia e o seu concelho.
Parabéns CD Aves!
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d) SOLIDARIEDADE SOCIAL
CÂMARA REÚNE COM TODOS OS PRESIDENTES DE JUNTA
A ligação da Câmara às Juntas de Freguesia é fundamental no desenvolvimento de
políticas de proximidade. Esta foi mais uma reunião de trabalho liderada pelo presidente
da autarquia, Alberto Costa, com os 14 presidentes de Junta de Freguesia do Município,
realizada a 22 de setembro.
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EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DÁ AS BOAS VINDAS AO NOVO PÁROCO
O novo Padre, José Carlos de Azevedo de Sá, celebrou a primeira Missa na Paróquia de
São Miguel das Aves, no passado dia 27 de setembro.
A cerimónia decorreu pelas 15H30, considerando-se assim, o primeiro ato oficial, depois
da sua ordenação pela arquidiocese de Braga, como Pároco também em Vila das Aves,
visto acumular as suas funções com S. Miguel de Lama e S. Martinho de Sequeirô.
A celebração contou ainda com a presença de outros Padres da Diocese de Braga.
O executivo da Junta de Freguesia de Vila das Aves fez questão também de marcar
presença e desejar ao novo Pároco da freguesia votos de muito sucesso.
Recorde-se que o Padre José Carlos Sá assume a liderança da paróquia de São Miguel
das Aves após a saída do Padre Fernando Abreu, por motivos de saúde.
Na cerimónia e em jeito de homenagem, foi feito um aplauso dirigido ao Padre
Fernando, por todo o seu trabalho e dedicação aos paroquianos da freguesia.
Ficam aqui, também, os votos das suas rápidas melhoras.
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OUTUBRO ROSA - LUTA CONTRA O CANCRO DA MAMA
Vila das Aves acordou, no passado dia 11 de outubro, com outra cor!
Porque este é um assunto que nos toca a todos, juntos abraçamos esta causa para
ajudar na consciencialização e sensibilização deste problema que não abarca apenas
as Mulheres, mas também os Homens.
Uma iniciativa da Junta de Freguesia de Vila das Aves, que contou com a preciosa
ajuda e colaboração de pessoas anónimas que estão sempre disponíveis para ajudar
nestas causas.
Para elas, o nosso muito Obrigada.
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CEMITÉRIOS ENCERRARAM NO DIA DE TODOS OS SANTOS
É sabido que o Dia de Todos os Santos, é uma data em que muitas famílias recordam
de forma mais expressiva os seus entes queridos falecidos. Contudo, este ano, os
Cemitérios de Vila das Aves estiveram fechados nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de
novembro de 2020.
O Município de Santo Tirso, em articulação com a Unidade de Saúde Pública,
justificou esta tomada de decisão em virtude da evolução da pandemia, e pelo facto
de o Governo ter decretado novamente estado de calamidade.
Por prudência e segurança, a adoção desta medida visou a defesa de "um bem maior"
para evitar a propagação da covid-19.
Os espaços estiveram, no entanto, abertos nos dias que antecederam as celebrações
do dia dos fiéis defuntos, assim como durante os dias seguintes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO AUTORIZA REALIZAÇÃO DE FEIRAS SEMANAIS
Dando cumprimento ao regime de exceção previsto, no âmbito das restrições
impostas pelo Conselho de Ministros extraordinário, de 31 de outubro, a Câmara
Municipal de Santo Tirso autorizou a realização das feiras semanais do concelho.
Assim, tanto a Feira Municipal que se realiza à segunda-feira em Santo Tirso, como
as feiras semanais de Vila das Aves e Vila Nova do Campo, que acontecem,
respetivamente, ao sábado e à quarta-feira, não se encontram suspensas.
A autarquia entende que há condições para garantir o cumprimento das orientações
definidas pela Direção-Geral de Saúde, pelo que não há razão para proibir a
realização das feiras no Município.
Recorde-se que, desde a reabertura das feiras, em maio, a Câmara tem estado
vigilante e colocado equipas de fiscalização no terreno que agora estão a ser
reforçadas.
Se por um lado é necessário assegurar a redução dos riscos de contágio da Covid19, por outro, é preciso garantir condições para o desenvolvimento da atividade
económica e a manutenção dos postos de trabalho.
Apela-se, contudo, ao cumprimento rigoroso das medidas de segurança.
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JUNTA DE FREGUESIA SOLIDÁRIA NO APOIO AOS UTENTES DA UNIDADE SAÚDE
A Junta de Freguesia de Vila das Aves disponibilizou-se para ajudar a população no
contacto com a sua Unidade de Saúde Familiar.
Para tal é apenas necessário comunicar os serviços da Junta de Freguesia.
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CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM TODO O CONCELHO
Estão a ser reforçadas as campanhas de sensibilização e fiscalização em todo o
concelho. O objetivo é garantir o cumprimento das novas regras impostas pela
Resolução do Conselho de Ministros de 2 de novembro.
Sensibilizar e fiscalizar o cumprimento de regras como o uso de máscara; a taxa de
ocupação, o distanciamento social e horário de encerramento dos estabelecimentos
comerciais; ou mesmo dispersar concentrações superiores a cinco pessoas, são
algumas das ações que estão a ser reforçadas em todo o concelho, desde a entrada
em vigor das novas imposições resultantes da Resolução do Conselho de Ministros
de 2 de novembro.
As equipas da Proteção Civil e das forças de segurança, GNR, PSP e Polícia Municipal,
estão no terreno de forma a garantir a efetividade das novas medidas de prevenção.
É sabido que continuamos numa fase crítica, em que é crucial cortar as cadeias de
transmissão do vírus e é aqui que cada um de nós pode fazer a diferença, adotando
um comportamento exemplar, cumprindo, escrupulosamente, as regras de
higienização e distanciamento e reduzindo os contactos sociais.
Além dos estabelecimentos comerciais e de restauração, também os espaços
públicos ao ar-livre, os locais de acesso aos transportes públicos e as feiras semanais
estão a ser alvo destas ações, que incluem ainda a realização de operações stop.
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e) CULTURA
29 DE SETEMBRO - DIA DE S. MIGUEL ARCANJO
O Nosso Padroeiro, S. Miguel, cujo nome significa “quem como Deus”, é também o
Padroeiro e Guardião da Igreja Católica universal. Mostrado na arte litúrgica da Igreja
como um anjo segurando uma espada ou lança, um escudo e uma balança, aparece
igualmente associado a grandes figuras históricas, como Joana D’Arc, a quem terá
inspirado na sua luta para salvar a França, durante a Guerra dos Cem Anos.
O seu Dia é 29 de setembro, quando é celebrado em conjunto com S. Rafael e S. Gabriel,
os três gloriosos Arcanjos: S. Miguel, o príncipe da milícia Celeste, aquele que derrotou
o mal.
Apesar deste ano a pandemia provocada pela Covid-19, não nos ter permitido os
festejos merecidos, fica aqui o nosso registo.
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DIA MUNDIAL DA TELEVISÃO - AVES TV
A 21 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Televisão. Assim, a Junta de Freguesia
de Vila das Aves aliou-se à iniciativa da Universidade Sénior e relembro a importância
da existência, em tempos da Aves TV. Um órgão televisivo que em tempos existiu em
Vila das Aves.
Em 1987 Vasco Oliveira e João Gomes uniram-se para criar uma televisão local à
semelhança do que vinha acontecendo por todo o país. Depois de debaterem a questão
definiram que, apesar de terem a sapiência a nível de imagem, iriam necessitar de auxílio
noutras áreas. Tendo convidado a participar Eugénio Rompante que cedeu o estúdio e
a localização ideal para o emissor, Luís Guimarães que ficou com a parte técnica
nomeadamente montagem do posto emissor e o pároco Fernando Abreu com a tarefa
de credibilizar um projeto considerado clandestino no enquadramento legal, entre
outras figuras.
Assim sendo em 28 de abril de 1987 a Aves TV transmite pela primeira vez. Para esta
emissão foram utilizadas imagens do quotidiano da Vila. A partir desse momento deuse início formal a esta epopeia que acontecia todas as segundas-feiras em horário nobre
com repetição ao domingo de manhã sempre no canal 56.
Foram-se sucedendo vários episódios históricos como por exemplo o primeiro direto
que aconteceu sensivelmente dois meses depois no Cineaves, durante o concurso Miss
Rádio Aves e que obrigou a montagem no local de um segundo emissor que transmitia
para o primeiro. Outros momentos a recordar foram as entrevistas a diversas
personalidades como por exemplo o Eng. Eurico de Melo, Amália Rodrigues ou Carlos
Paião. Bem como durante o rali de Portugal a Didier Auriol e Carlos Sainz. Destaca-se
também a viagem a Estugarda para cobrir a final da Liga dos Clubes Campeões Europeus
disputada entre o PSV e o Benfica.
A Aves TV encerrou a sua atividade em 1989 ao fim de 111 emissões. Em 2017 Vasco
Oliveira e João Gomes decidiram doar o espólio do canal à Junta de Freguesia de Vila
das Aves, local onde se encontra exposto o que inclui 600 horas de imagens, uma câmara
de filmar e um microfone entre outros.
De salientar a autoria deste texto que foi baseado nos artigos publicados nas edições
Nº580 e Nº581 do jornal EntreMargens.
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f) DESENVOLVIMENTO LOCAL
PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTO TIRSO VISITA RUAS EM VILA DAS AVES
O presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, visitou, no passado dia
19 de setembro, as intervenções realizadas em Vila das Aves, no âmbito do plano da
autarquia para acabar com as ruas terra.
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g) OBRAS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA
Estão terminadas novas ruas em terra, em Vila das Aves.
Acabar com as ruas em terra batida é uma prioridade do atual executivo da Câmara
Municipal de Santo Tirso e da Junta de Freguesia de Vila das Aves, através de um plano
global de investimentos que inclui intervenções agora concretizadas ou em vias de
conclusão.
As obras de pavimentação, levadas a cabo pelas juntas de freguesia, são financiadas pela
Câmara Municipal de Santo Tirso através da atribuição de subsídios e que vão criar
impacto na melhoria da mobilidade da população, respondendo, assim, ao anseio da
população.


TRAVESSA MOÍNHOS DO AVE

RUA EM FASE DE CONCLUSÃO
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CALÇADA DA CARREIRA

ANTES:
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DEPOIS:
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RUA DAS MAGNÓLIAS

ANTES:
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DEPOIS:
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INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS NO NOVO PARQUE DO AMIEIRO GALEGO
Na procura da valorização do território, através da concretização de novos projetos, a
Junta de Freguesia inaugurou no passado dia 19 de setembro, os novos sanitários,
instalados no Novo Parque do Amieiro Galego.
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves fez-se acompanhar do Presidente
da Câmara Municipal de Santo Tirso, para que, ambos procedessem à abertura das
portas.
Esta era uma lacuna existente no parque, e uma ansiedade há muito reivindicada pela
população.
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Plano Anual Atividades, Orçamento e PPI de 2021

1 - Introdução
O Plano de Atividades para 2021 da Junta de Freguesia de Vila das Aves está, naturalmente,
condicionado pela situação de pandemia que marcou o ano de 2020 e que previsivelmente
continuará no próximo ano. Por um lado, vivemos dias de aflição, onde se pretende manter
um equilíbrio paralelo, salvaguardando a economia, mas também e sobretudo, a saúde.
Por outro lado, o confinamento social e outras limitações de interação na sociedade
conduziram e continuam a promover novos tipos de atuação, medidas inesperadas e
imprevisíveis.
Acresce que a pandemia provocada pela COVID-19, conduziu ao adiamento de alguns dos
objetivos traçados para o ano de 2020, quer no plano cultural, com o cancelamento das
iniciativas programadas, quer no plano desportivo, onde se teve de reinventar novas
alternativas, como foi o caso do Aves em Movimento, este ano, em versão virtual.
Deste modo, a atividade da Junta de Freguesia de Vila das Aves para 2021 centrar-se-á na
sensibilização dos cidadãos, das empresas, dos comerciantes e de outros organismos para
a necessidade de adaptação à nova situação, apostando numa maior tecnologia de serviços,
como por exemplo, a aposta no comércio on-line, na reinvenção de novos produtos de
mercado e através da adoção de outras formas de promoção do produto.
No que diz respeito à coesão social, esta é uma área que, pelas circunstâncias em que
vivemos, assumirá um relevo específico na atividade prevista para 2021, através de um
reforço nos apoios sociais.
Assim, e dando cumprimento aos normativos emanados na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º
da Lei 75/13 de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter à
aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do Plano e a proposta do Orçamento.
Preparamos o Orçamento de 2021 com empenho e serenidade, mediante o estado de
emergência, em que vivemos. Contudo, continuamos com a mesma vontade e energia de
querer ir mais longe e com a irreverência de quem quer, sempre, o melhor para esta
freguesia. Assim sendo, o executivo da Junta de Freguesia apresenta aqui o seu Plano de
Atividades, o Orçamento para 2021 e o seu Plano Plurianual de Investimentos.
Os presentes documentos continuam a versar não só o que foi apresentado aos Avenses no
Programa Eleitoral de 2017, mas também dar seguimento aos projetos já iniciados e
compromissos assumidos. O executivo pretende continuar a atuar, com dedicação e
determinação sobre a resolução dos problemas que a população de Vila das Aves apresenta.
Trabalhamos em prol de um melhor serviço público à população, ambicionando sempre a
qualidade e o atendimento de excelência aos cidadãos.
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2 Missão, Visão e Valores
Missão:

A Junta de Freguesia de Vila das Aves tem como missão, melhorar a prestação de serviços
à população, numa ótica de satisfação das necessidades materiais, culturais e da melhoria
das condições de vida dos seus utentes, através de processos que visem um serviço público
isento, imparcial e justo, recorrendo a métodos inovadores e eficazes.
Pretendemos representar os legítimos interesses dos nossos fregueses, executar as
deliberações da Assembleia de Freguesia relativamente às suas competências e administrar
racionalmente o orçamento que lhe está atribuído, atendendo às necessidades coletivas e
em conformidade com o compromisso eleitoral.

Visão:

Organização do legitimado poder que confira o exercício da democracia e que comporte as
sinergias dos demais poderes. Melhorar a prestação dos serviços, de forma contínua e
integrada, procurando a valorização dos seus habitantes, dos equipamentos e dos espaços
da freguesia.

Valores:

Rigor na gestão, equidade, solidariedade, proximidade, democracia, transparência e
ponderação nos processos de decisão.
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3 – Objetivos estratégicos
É objetivo desta Junta de Freguesia, cumprir com o Plano de Atividades e com os projetos
incluídos no Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2017/2021 previstos nas
Grandes Opções do Plano e Orçamento, designadamente nas seguintes áreas:
•
•
•
•
•

Emissão de documentos administrativos e licenças;
Gestão de Cemitérios;
Gestão da Feira e Mercado;
Gestão e dinamização de eventos culturais e desportivos;
Prestação de Serviços de retaguarda, designadamente no âmbito da coesão social e
educação.

4 - Áreas de atuação e intervenção
Para a prossecução dos objetivos estratégicos que se pretendem alcançar, o executivo da
Junta de Freguesia definiu como eixo prioritário as seguintes áreas de atuação e intervenção
para o próximo ano:

•

Gestão da Junta de Freguesia, Obras e Espaços Públicos;

•

Educação, Cultura e Associativismo, Turismo e Gestão do Pessoal;

•

Desporto e Lazer, Ambiente e Urbanismo;

•

Juventude, Saúde e Bem-Estar;

•

Coesão Social, Emprego, Desenvolvimento Económico e Universidade Sénior.
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5 - Organograma

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES
Executivo | Áreas de Intervenção

Sónia Martins
Secretária
-------------------Educação,
Cultura e
Associativismo,
Turismo
e
Gestão do Pessoal

Pedro Paraty
Tesoureiro
------------------Desporto e Lazer,

Filipa Coelho
Vogal
-------------------Juventude,

Ambiente
e
Urbanismo

Saúde
e
Bem-Estar

Noémia Gouveia
Vogal
---------------------Coesão Social,
Emprego,
Desenvolvimento
Económico
e
Universidade
Sénior
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6 – Plano Anual de Atividades
Para o ano de 2021, decidimos compilar um conjunto de iniciativas e ações, as quais se
dividem em oito áreas temáticas. O nosso Plano Anual de Atividades (PAA) elenca-se da
seguinte forma:
6.1 – COESÃO SOCIAL
•

Implementar um Plano de Apoio Social para fazer face ao contexto de pandemia que
atravessamos, com as muitas carências de natureza social que esta conjuntura tem
trazido. Pois as necessárias medidas de proteção deixaram em situação de
isolamento muitas pessoas, designadamente pessoas doentes e idosos sem rede
familiar.
Este plano contempla medidas como a identificação das pessoas em situação de
isolamento, através dos polos do Centro Comunitário da Junta, contacto telefónico
regular com pessoas que vivem sós, compras de alimentos e medicamentos e entrega
ao domicílio, com equipas criadas para o efeito, a pessoas idosas ou doentes,
atendimento, acompanhamento e encaminhamento de famílias em situação de
carência, articulação institucional em rede, quer com as instituições sociais da
Freguesias, quer com a Proteção Civil Municipal, apoio às instituições que continuam
a prestar apoio social, com a entrega de alimentos e ações de desinfeção das
instalações;

•

Manter o contacto com os idosos isolados e prestar apoio na realização de compras a
às pessoas que se encontram em isolamento profilático;

•

Para além das situações de emergência, colmatadas com as medidas atrás referidas,
o Plano de Apoio Social incorpora igualmente medidas de bem-estar físico e mental,
para combater a ansiedade, o stress e o sedentarismo provocados pelo isolamento
social;

•

Assim, propõe-se a partilha de atividades, online, como aulas de dança, ginástica e
Yoga, culinária, Horas do Conto; através de plataformas e redes sociais digitais;

•

Promover e apoiar iniciativas de cariz solidário e social;

•

Continuar a referenciar junto da Câmara Municipal de Santo Tirso as famílias que
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•

Sinalizar situações que devam ser abrangidas pelo “Programa SOS Casa”;

•

Dinamizar e promover o projeto da Universidade Sénior;

•

Continuidade do protocolo com a Segurança Social para a existência do balcão de
atendimento na Junta de Freguesia;

•

Continuidade do protocolo com o IEFP para a existência do balcão de atendimento
do Gabinete de Inserção Profissional na Junta de Freguesia.

6.2 - EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
•

Manutenção de ações de formação na Junta de Freguesia;

•

Valorizar e potenciar o comércio tradicional e produtores locais, com a realização de
iniciativas que promovam a divulgação e a atração turística;

•

Realizar

sessões

de

auscultação

à

população

para

apresentação

de

projetos/propostas, para o desenvolvimento local.
6.3 – AMBIENTE E URBANISMO
•

Melhorar vias, passeios e jardins da freguesia;

•

Colocar mobiliário urbano em diversos jardins da freguesia;

•

Continuar a reforçar a sinalização e segurança rodoviária;

•

Garantir a manutenção e limpeza dos espaços públicos;

•

Criar parques infantis em locais onde não existam;

6.4 – DESPORTO E LAZER
•

Organizar e promover atividades físicas ao ar livre e eventos desportivos, em parceria
com Associações Desportivas, Recreativas e Culturais da freguesia;

•

Apoiar os atletas, associações e clubes desportivos de Vila das Aves;

•

Continuar e assegurar a edição da corrida “Aves em Movimento”, consoante protocolo
estabelecido;

•

Continuidade das provas de Rally Sprint e de Orientação Urbana de Vila das Aves;

7

Plano Anual Atividades, Orçamento e PPI de 2021

6.5 - SAÚDE E BEM ESTAR
•

Articular com entidades locais ações para a promoção da saúde e hábitos de vida
saudáveis;

•

Realizar de ações de sensibilização e esclarecimento, na área da saúde, junto da
comunidade (workshops/feiras de saúde);

•

Promover de ações de recolha de sangue;

•

Caminhada de solidariedade a reverter para a Liga Contra o Cancro;

•

Organizar rastreios gratuitos em diversas áreas da saúde, em cooperação com
entidades locais/nacionais;

6.6 - EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
•

Continuidade do protocolo com o Entre Margens para a promoção do Banco de Livros;

•

Cooperar e colaborar com as Escolas e Associações de Pais e Encarregados de
Educação;

•

Incentivar intercâmbios para jovens no âmbito das geminações;

6.7 - CULTURA E ASSOCIATIVISMO
•

Potenciar a criação de um Conselho Associativo Avense que integre associações e
outras instituições da freguesia, com o objetivo de promover intercâmbios, agenda
comum e parcerias entre si, potenciando públicos e maximizando recursos;

•

Manter a proximidade da Junta de Freguesia com o Centro Cultural Municipal de Vila
das Aves, na dinamização de ações de leitura, exposições e espetáculos;

•

Continuidade na cedência de espaços da freguesia a associações com sede em Vila
das Aves, sob a apresentação de projetos de interesse e valor para a comunidade;

•

Colaborar com as diversas comissões de festas e apoiar as associações da freguesia
que promovem a cultura (tradições, música, folclore, teatro, dança e cinema);

•

Manter o protocolo com a associação dos ex-combatentes para um espaço de
atendimento nas instalações da Junta de Freguesia.

•

Dinamizar, potenciar e promover as Festas da Vila;

•

Promover nova edição da feira de comércio e gastronomia local;
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•

Organizar e impulsionar o “Aves em Natal”;

•

Encontro de ex-Combatentes do Ultramar Português (15 junho);

•

Acolher iniciativas e atividades com a Geminação entre Vila das Aves e Saint-Étiennelès-Remiremont.

6.8 – GESTÃO DA JUNTA DE FREGUESIA
•

Flexibilizar o horário de atendimento ao público;

•

Continuidade da aplicação “Juntar a Junta” para maior proximidade com o cidadão;

•

Atualização do site da Junta de Freguesia e maior presença no mundo digital;

•

Garantir serviços de proximidade a todos os cidadãos e agilizar processos
burocráticos;

•

Investir em equipamentos técnicos, de manutenção e formação para os funcionários
e colaboradores da Junta de Freguesia;

•

Estimular laços entre Vila das Aves e Saint-Étienne-lès-Remiremont.

•

Manter parcerias com entidades locais para acolhimento de estágios profissionais na
Junta de Freguesia.

9

Plano Anual Atividades, Orçamento e PPI de 2021

7 – Orçamento
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8 – Plano Plurianual de Investimentos
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9 - Conclusão

Perante a apresentação deste documento, apraz-nos salvaguardar que alguns projetos
incluídos neste Plano Anual de Atividades (PAA), só terão exequibilidade se houver
financiamento.
Renovamos o apelo para a união de esforços das forças vivas da freguesia para que a
promoção e integração de todas as variáveis do crescimento sustentável de Vila das Aves
seja uma realidade e não apenas retórica política.
Só existindo uma união de esforços e estabelecendo laços de cooperação, entre os vários
atores locais e a sua respetiva participação, permitirá que este órgão executivo trabalhe em
prol da melhoria das condições de vida da população, assegurando assim, o
desenvolvimento da comunidade de Vila das Aves.
O rigor orçamental e financeiro são fatores primordiais nos quais os elementos deste órgão
executivo se reveem. No entanto, estes são vistos como um desafio e não impeditivos de
levar a cabo o projeto vertido neste documento. Na certeza, porém, está sempre primeiro a
garantia da sustentabilidade da autarquia no sentido de honrar os compromissos desta Junta.
É neste contexto, que submetemos a apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia
o orçamento e plano de atividades para o ano 2021, na expetativa de que mereçam, dos
seus elementos, uma aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da
autarquia.
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Anexos
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