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Nos termos da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, de acordo com a alínea a) do nº. 1 do artigo 16º, 

compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as Opções 

de Plano e a proposta de Orçamento, para o ano de 2022.  

Nesse sentido, apresenta-se o presente documento, que assenta na estratégia da Junta de Freguesia de 

Forjães para 2022: pôr em prática, de forma efetiva e constante, as propostas apresentadas no seu 

manifesto eleitoral e sufragadas pela população forjanense, tarefa, aliás, já iniciada a partir do 

momento em que tomamos posse. 

Para a apresentação do presente Plano de Atividades e correspondente Orçamento, houve necessidade 

de aferir, com rigor, os meios de que dispomos, a situação herdada, em termos de disponibilidades 

financeiras, bem como perceber, junto da Câmara Municipal, quais as propostas em que a edilidade 

poderia colaborar, apresentando-se, assim, atividades que, sendo ambiciosas, não deixam de ser 

realistas e, como tal, não comprometem a sustentabilidade da Junta de Freguesia. 

Defendemos, como já o dissemos na tomada de posse, uma ação suportada na exigência, no rigor, na 

transparência, sem abdicar, em momento algum, da proximidade.  

Impõe que sejamos, desde logo, exigentes com nós mesmos, assumindo as propostas que apresentamos, 

e com a autarquia Esposendense, com que havíamos validado as nossas intenções. Nesse sentido, 

importará manter uma linha de rigor na aplicação dos dinheiros públicos, respeitando sempre a 

verdade financeira e a transparência de todos os procedimentos. A proximidade que queremos ter com 

os forjanenses será exemplo de tal, onde, a par da transparência, assumida numa rigorosa e permanente 

informação, estaremos atentos a situações do dia-a-dia, situação ainda mais relevante face a estes 

tempos de incerteza e de redobrada necessidade de atenção ao lado social. 

Sendo sabido, como acima dissemos, que as obras de grande envergadura financeira terão que ser 

assumidas pela Câmara Municipal, em primeira linha, não deixaremos de estar atentos às mesmas, 

acompanhando, localmente e de forma permanente, todas as ações, as quais estão alinhadas com as 

prioridades que definimos e espelham um trabalho pensado para 4 anos, 

Considerando o exposto, o executivo da Junta de Freguesia, volvidos pouco mais de dois meses desde 

a sua tomada de posse, apresenta à Assembleia de Freguesia de Forjães, para discussão e aprovação, o 

plano de atividades a desenvolver para o ano de 2022, onde identifica as principais linhas de 

orientação e de ação a desenvolver no próximo ano, que assentam nas áreas de ação identificadas no 

plano eleitoral e tidas, por nós, como estruturantes e basilares da nossa ação. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 

- Construir uma página da internet da Junta de freguesia, registando o domínio associado a Forjães, 

onde promova as empresas e indústrias locais, bem como a divulgação de oportunidades de emprego, 

em estreita colaboração com o Centro de Emprego; 

- Proceder à beneficiação de caminhos agrícolas e florestais, nomeadamente limpeza e corte dos valados 

e regularização de pavimentos; 

- Promover, dinamizar e reorganizar a centenária feira quinzenal de S. Roque, desenvolvendo 

simultaneamente campanhas para a sua divulgação nas freguesias envolventes; 

- Garantir a melhoria dos acessos à sede do concelho, pela ligação de Antas (EM 546); 

- Colaborar com todas as instituições locais que trabalham na área da ação social; 

- Promover a concretização do programa de envelhecimento ativo, dirigido aos idosos, em 

colaboração com as instituições particulares de solidariedade social; 

- Apoiar as famílias carenciadas na satisfação das suas necessidades; 

 

 

SERVIÇOS E PATRIMÓNIO 

- Prospeção, para futura aquisição, de imóveis com interesse para a Vila de Forjães; 

- Requalificar/redefinir o espaço da Ludoteca; 

- Ampliar a rede Wireless no centro da Freguesia e na envolvente da zona desportiva/escolar; 

- Iniciar o processo de aquisição do terreno a norte do cemitério e proceder ao seu alargamento; 

- Colocar expositor informativo da disposição, número e organização dos jazigos; 

- Garantir a manutenção do mobiliário urbano da Junta de Freguesia de Forjães; 

 

EDUCAÇÃO 

- Dinamizar o Pólo de Leitura da Biblioteca Municipal “Sala Professora Maria Irene Faria do Valle”; 

- Dinamizar a Ludoteca nos espaços do Centro Escolar; 

- Promover cursos de formação e valorização profissional (em colaboração com ACICE e IEFP); 

- Criar o Roteiro “A par e passo com Rodrigues de Faria”, com visitas guiadas a múltiplos espaços; 

- Apoiar as atividades da Associação de Pais. 

 

DESPORTO E LAZER 

- Apoiar os clubes e associações desportivas na organização de atividades;  

- Fomentar a prática desportiva da população, colaborando com outras entidades, na dinamização de 

atividades desportivas regulares; 

- Desenvolver o “Trilho Margens do Neiva” e promover o património cultural existente (Azenhas, 

Moinhos e outros), em parceria com a Câmara Municipal e as Freguesias limítrofes; 

- Promover debates, palestras e ações de formação no âmbito do desporto e lazer; 
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SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL 

- Colaborar em campanhas de sensibilização na área da saúde, segurança e proteção civil; 

- Incentivar as dádivas de sangue e apoiar as campanhas de recolha; 

- Rever alguma da postura de trânsito, sinalética e toponímia; 

- Projetar a construção de um muro de suporte de terras na encosta nascente da capela de S. Roque, 

para segurança da estrutura existente; 

- Alertar para a limpeza de terrenos em zonas de risco de incêndio, divulgando e informando sobre as 

orientações/ obrigações legais; 

- Promover, antes da época de fogos, a limpeza dos valados dos principais caminhos florestais; 

- Promover campanhas de sensibilização e de apoio à limpeza das linhas de água; 

- Reivindicar uma presença/ patrulhamento mais regular da GNR; 

 

AMBIENTE E ENERGIA 

- Adaptar a rede de rega do Souto de S. Roque, para rentabilizar a água proveniente da mina e do 

tanque; 

- Divulgar a implementação do processo de rede móvel de saneamento; 

- Realizar operações de limpeza, antes da época estival, nas margens do Rio Neiva e nos espaços de 

utilização pública; 

- Intervir, junto da EDP, para uma resolução mais rápida dos problemas de iluminação pública e solicitar 

o seu alargamento noutros pontos da Vila; 

- Reorganizar e melhorar a rede de resíduos Sólidos Urbanos, Ecopontos e estudar a possibilidade de 

instalação de pontos de recolha de óleos domésticos; 

- Colocar mais recipientes de recolha de velas no cemitério; 

- Instalar iluminação lead nos edifícios públicos; 

- Apoiar no uso de meios digitais no contacto com os serviços/ comunicações. 

 

 

JUVENTUDE E ASSOCIATIVISMO 

- Apoiar as Associações e Instituições locais, no desenvolvimento das suas atividades; 

- Apoiar, em parceria com o Município, o Forjães Sport Clube, ACARF e Grupo Associativo de 

Divulgação Tradicional na requalificação das suas instalações; 

- Promover a calendarização concertada de atividades entre todas as Associações de Forjães, 

divulgando, na agenda da página da Junta, todas as atividades locais/ regionais e que envolvam 

forjanenses; 

- Colaborar e cooperar com as Comissões de Festas de Forjães; 

- Auxiliar a Câmara Municipal no fomento e apoio ao empreendedorismo jovem, com vista à criação 

de emprego e desenvolvimento de projetos inovadores:  

- Curso de formação: arte do junco 
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URBANISMO, REDE VIÁRIA E MOBILIDADE 

- Colocar posto de carregamento elétrico automóvel; 

- Adquirir, em definitivo, os restantes terrenos na zona envolvente do Zé do Rio com vista a 

requalificação do espaço, criando um parque de lazer; 

- Requalificar a Avenida 30 de Junho, com estacionamento, vegetação e resolução da questão da mina, 

em articulação com a beneficiação da Travessa da Av. 30 de Junho e da Rua dos Casaínhos; 

- Pavimentar os arruamentos de acesso a habitações que há anos se encontram em terra: Travessa do 

Barrouco nascente; Travessa de S. Roque; Rua da Coturela; Travessa da Corujeira; Travessa da Fonte 

da Ponte Nova; Travessa de Neiva; Rua do Prado; 

- Pavimentar os espaços já cedidos ao domínio público: Rua da Tapada; Rua de Barrouco, Travessa do 

Vau e outros;  

- Eliminar as barreiras arquitetónicas, com vista a atender às necessidades específicas das pessoas com 

mobilidade condicionada, aferindo essa possibilidade, no imediato, no Centro Rodrigues de Faria e 

cemitério; 

- Intervir no lote de terreno em frente ao Centro Escolar, para apoio ao estacionamento e possível 

utilização em atividades lúdicas e recreativas. 

- Reivindicar junto das Infraestruturas de Portugal, a requalificação da Estrada Nacional Nº 103 

(continuidade dos passeios, pavimento, sinalização, ...); 

- Recuperar os abrigos de passageiros existentes e repor os três destruídos, eliminando barreiras 

arquitetónicas nos mesmos; 

- Proceder à instalação de Caixas Multibanco. 

 

CULTURA 

- Revitalizar e restruturar o Centro Cultural Escolas Rodrigues de Faria com a incorporação do Centro 

Interpretativo do Junco 

- Elaborar um programa de dinamização do Centro Cultural Escolas Rodrigues de Faria, 

disponibilizando-o às associações locais, e promovendo iniciativas regulares; 

- Realizar, entre outros, concursos de Fotografia, dos Maios, dos Presépios; 

- Dinamizar, em colaboração com a ACARF, a iniciativa “Na minha Terra cabe o mundo todo”; 

- Implementar o projeto “Forjanenses pelo mundo”; 

- Assinalar anualmente o Dia do Emigrante, 25 de Abril, Dia da Vila, assim como outras efemérides; 

- Criar um evento de enologia – Prova de Vinhos; 

- Evento Equestre; 

- Publicar regularmente um Boletim Informativo; 

 

Aprovado por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Forjães no dia 7 de 

dezembro de 2021, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1, do artigo 16º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro. 


