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PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2012 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com a nova redacção introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, compete à Junta elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia, 

as Opções do Plano Anual e do Plano Plurianual e a respectiva Proposta de Orçamento. 

 

Este é o terceiro Plano de Actividades e Orçamento elaborado pelo actual 

executivo da Junta de Freguesia. Nele está vertido a nossa linha de orientação inicial 

que se baseia na preocupação de assegurar a execução das acções incluídas no 

programa/manifesto eleitoral do partido que suporta este executivo e que apresentámos 

aos Feteirenses. 

Neste terceiro ano de mandato procuraremos aprofundar todas as acções 

inscritas no nosso programa. 

Por outro lado, na elaboração destes documentos temos como intenção 

principal assegurar o fundamental para o normal funcionamento deste órgão assim 

como compromissos e serviços essenciais para a Freguesia e só depois a tomada de 

opções de obra a desenvolver. 

Dar grande atenção e prioridade nas obras ambicionadas pelos Feteirenses de 

onde destacamos como objectivos fundamentais o Pavilhão Multiusos (Polivalente), 

acompanhamento do processo de loteamento para construção de moradias a custos 

controlados nas Canadinhas, a requalificação da Zona Balnear e de Lazer, a reabilitação 

de Estradas Municipais com a respectiva substituição da rede de água, o apoio às nossas 

Instituições e contactos com a Direcção Regional da Segurança Social com vista ao 

financiamento do ATL. 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA 
 

 3

 

Candidataremos ao programa comunitário PRORURAL, através da 

ADELIAÇOR, obras a desenvolver na Freguesia. 

 

As Opções do Plano Anual e Orçamento que se apresentam, para 2012, darão 

especial atenção a objectivos tão diversos e importantes como sejam: o apoio social, o 

apoio às instituições culturais, religiosas, recreativas e desportivas; à requalificação 

urbana, à promoção e divulgação do património; a iniciativas que animam e projectam a 

Freguesia a par da cooperação institucional com diversas entidades, com o Município e, 

em particular, com a Assembleia de Freguesia.  

 

Apesar da redução de cerca de 40% dos apoios recebidos, desde o inicio do 

ano 2006 até 2012, através do Fundo de Financiamento das Freguesias, Delegação de 

Competências da Câmara Municipal da Horta e da Secretaria Regional do Ambiente 

esta Junta mantém-se empenhada pelo que podemos considerar que as Opções do Plano 

Anual são, efectivamente, ambiciosas face ao orçamento apresentado e ao contexto 

sócio económico que atravessamos mas, com a colaboração de diversas entidades assim 

como dos Feteirenses, pensamos conseguir iniciar nalguns casos e continuar noutros a 

grande parte das acções que nos propomos efectuar e concluir no ano de 2012. 
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PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2012 
 
 
 
PROGRAMAS: 

 

01 – Educação, Infância, Juventude e Acção Social; 

02 – Habitação e Urbanização; 

03 – Rede Viária e Trânsito; 

04 – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos; 

05 - Actividades Económicas e Turismo; 

06 – Instalações e Serviços da Junta; 

07 – Cultura e Festejos; 

08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer; 

09 – Diversos. 
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OBJECTIVOS 

 
01 – Escola, Educação, Infância, Juventude e Acção social 

 
01.01 – Escola 

• Apoiar a Escola do Ensino Básico e em cooperação com esta, desenvolver 

acções que despertem o interesse das crianças pela sua Freguesia e pelo meio 

que as rodeia;  

 

• Continuar a evidenciar esforços junto das entidades competentes para solucionar 

as graves carências de falta de condições e de espaço que a escola apresenta; 

 

• Providenciar junto da Direcção Regional apoio para construção de alpendre na 

Escola da nossa Freguesia; 

 
 

• Efectuar pequenas reparações na Escola da Freguesia e manutenção do parque 

infantil; 

 

 

01.03 – Infância 

• No seguimento de candidatura apresentada através da Casa do Povo na Direcção 

Regional da Segurança Social desenvolver todos os esforços, junto do Instituto 

para o desenvolvimento dos Açores, para que seja estabelecido um protocolo 

para financiamento do ATL; 
 

• Manter aberto o ATL da Junta e repetir a experiência das Férias Fixes nos meses 

de Julho e Agosto mantendo-o em funcionamento durante todo o dia. 

 

 

01.04 – Juventude 

• Colaborar em acções de sensibilização e prevenção para os problemas dos 

jovens e cooperar com organismos ou instituições que desenvolvam actividades 

ou disponham de programas que ajudem ou facultem oportunidades destinadas 

aos jovens; 

 

 

01.05 – Apoio a Famílias 

• Apoio a pessoas ou famílias carenciadas e de fracos recursos económicos; 

 



 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA FETEIRA 
 

 7

 

• Colaborar com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e com o 

Instituto de Acção Social e de Reinserção Social. 

 

 

01.06 – Apoio aos Deficientes 

• No seguimento do levantamento das barreiras arquitectónicas com que se 

deparam os deficientes na nossa Freguesia, elaborado pela APADIF continuar 

com a promoção das obras necessárias. 

 

 

01.07 – Idosos 

• Visita e auscultação dos idosos da Freguesia procurando satisfazer necessidades 

primárias.  

 

 

 

02 – Habitação e Urbanização 

 
02.01 – Apoio à Habitação Degradada e Nova Urbanização 

• Apoiar ao abrigo dos programas de recuperação de habitação degradada, 

colaborando na organização dos processos e do seu encaminhamento para as 

respectivas entidades; 
 

• Acompanhar o processo do loteamento das Canadinhas para habitação a custos 

controlados a levar a efeito pela CMH. 
 

• Acompanhar a construção, no Cimo da Granja, do tanque de água para consumo 

humano. 

 

 

02.02 – Embelezamento Urbano 

• Promover acções de valorização e embelezamento urbano, através da plantação 

de árvores e plantas, pintura e melhoramento de abrigos, bocas de incêndios, 

chafarizes e balaustradas e, ainda, arranjo de espaços; 
 

• Promover contactos com a CMH para que no processo do loteamento das 

Canadinhas seja contemplado o embelezamento urbano e a sua articulação e 

complemento com a área desportiva incluindo parque infantil; 
 

• Em colaboração com SRCTE providenciar a construção de instalações sanitárias 

no parque de lazer e o embelezamento da zona da baia do leite; 
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• Em colaboração com SRCTE providenciar a construção de parque de lazer em 

sobra de terreno junto á poça da rainha. 
 

 

02.03 – Limpeza Urbana 

• Proceder à limpeza regular das áreas públicas; 

• Continuar a colocação de contentores de lixo; 

 

 

02.04 – Toponímia e sinalização turística 

• Conclusão da colocação, em toda a Freguesia, das novas placas toponímicas 

com painéis em azulejo atendendo a que em 2011 não foi possível concluir face 

ao orçamento disponível; 
 

• Providenciar a instalação de mais sinalização turística. 

 

02.05 – Muros 

• Promover diligências para a consolidação e nalguns casos construção, de muros 

degradados confinantes com a via pública proporcionando alargamento da via 

em algumas situações com prioridade na Rua das Courelas; 

 

 

02.06 – Parque de Lazer 

• Efectuar trabalhos de poda dos salgueiros, substituição das canas de suporte 

destes.  
 

• Lavagem dos muros do Parque de Lazer e manutenção das instalações sanitárias; 

• Proceder a retoques na pintura das ferragens; 

• Pequenas reparações do mobiliário urbano, dos grelhadores e da iluminação; 

• Iniciar obras das instalações sanitárias do Bar do Parque de Lazer; 
 

• Zelar pelo cumprimento do Regulamento do Exploração do Bar; 

• Tentar garantir apoios para iniciar as obras de ampliação e requalificação da 

Zona de Lazer. 

 

 

02.07 - Arranjo do Parque Infantil 

• Manutenção das peças do Parque Infantil. 
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03 – Rede Viária e Trânsito 

 
03.01 – Rede Viária e Trânsito 

• Diligenciar a continuação da reabilitação dos caminhos Municipais da Freguesia 

conforme compromisso do Município começando pela Rua Manuel Madruga 

numa primeira fase seguindo-se as restantes com prioridade para as Ruas do 

Farrobim do Sul até aos Quinhões e Farrobim do Norte; 
 

• Proceder sempre que necessário a remendagens nos caminhos municipais; 

• Indicar à CMH as asfaltagens de pequenas entradas e parques de 

estacionamento; 
 

• Colaborar na definição do ordenamento do trânsito, respectivo estacionamento, 

sinalética, espelhos e manutenção das lombas junto á Escola da Freguesia; 
 

• Pugnar para que o município continue o reordenamento e instalação de sinais de 

trânsito de acordo com estudo projectado; 
 

• Diligenciar junto do Município para proceder à reabilitação de troço no 

Pedregulho; 
 

• Proceder á continuação da colocação de rails metálicos na Rua da Granja; 
 

• Insistir junto da Delegação da SRHE para a requalificação dos Largos da 

Engenharia e Grotas; 
 

• Projectar a construção do Miradouro do Farrobim, dispondo de espaço 

ajardinado no local de partida/chegada de futuro circuito pedestre; 
 

• Continuar a correcção de curvas, alargamento e consolidação de troços de 

estrada, reparação de muros para garantia de segurança de moradores e 

transeuntes; 
 

• Continuar o saneamento de águas pluviais nomeadamente Lameiro 

Grande/Courelas, Farrobim e Grotas; 
 

• Proceder à roça e limpeza continuada de taludes, bermas e valetas em toda a 

Freguesia. 
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04 – Meio Ambiente e Resíduos Sólidos 

 
04.01 – Meio Ambiente 

 

• Nesta área pretende-se desenvolver, em cooperação com outras entidades, 

acções de protecção do meio ambiente e de sensibilização e educação ambiental 

e, ainda, de conservação da natureza; 
 

• Participar nas campanhas concelhias de desratização e à distribuição gratuita de 

raticida; 

 

• Construir mais 9 estações rateiras para fechar o anel que circunda a Freguesia 

com um total de 20 caixas; 
 

• Manutenção da limpeza das ribeiras e consolidação de taludes, efectuando 

protocolos com a Secretaria Regional do Meio Ambiente e do Mar. 

 

 

04.02 – Resíduos Sólidos 

• Proceder à manutenção de protecções para os recipientes de recolha de resíduos 

sólidos, colocação de ferragens de segurança nos existentes e colocação de 

novas protecções metálicas com execução de bases em cimento no restante. 
 

• Colocação de mais um ecoponto nas Courelas e reparação dos das Grotas e 

Largo da Engenharia. 

 

 

04.03 – Recolha de Sucatas 

• Dar apoio á Câmara Municipal e aos munícipes, na indicação dos locais para 

recolha de sucatas ou monstros domésticos e de viaturas abandonadas na via 

pública. 

 

 

05 – Actividades Económicas e Turismo 

 

05.01 – Comércio 

• Apoiar a dinamização das actividades económicas colocando na página da Junta 

na Web, em destaque, as empresas e prestadores de serviços da Freguesia. 
 

• Dinamizar a gastronomia e o artesanato. 
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05.02 – Pesca e Recreio Naútico 

• Insistir nos contactos com o Governo Regional no sentido de reabilitar o Porto da 

Feteira: 
 

• Pintura e manutenção da Casa do Guincho; 

• Promover o recreio náutico e visitas à zona da Laginha por mar com o apoio do 

CNH e dos Escuteiros Marítimos; 
 

• Dinamizar provas naúticas na nossa costa com a colaboração do Clube Naval da 

Horta assim como promover o acesso á vela ou canoagem por crianças, 

adolescentes e jovens interessados. 

 

 

05.03 – Lavoura 

• Manutenção dos caminhos florestais, agrícolas e vicinais; 

• Insistir junto do IROA para a abertura, instalação na rede de água e asfaltagem no 

Caminho da Carrasca, Caminho do Cimo da Granja e Caminho dos Vicentes; 

 

• Acompanhar o asfaltamento dos caminhos florestais da Freguesia a levar a cabo 

pelos Serviços Florestais; 
 

• Cedência de saibro aos lavradores; 

• Acompanhamento junto do IROA do processo de abastecimento de água à 

lavoura na bacia leiteira da nossa freguesia; 
 

• Tentar estabelecer protocolo com o IROA para manutenção dos caminhos 

agrícolas e vicinais; 
 

 

• Desvio de saibro e enxurros vindos de entradas de acesso a pastagens tentando 

asfaltar as entradas que estejam com este problema. 

 

 

05.04 - Turismo 

• Proceder à promoção e divulgação dos locais de interesse turístico; 

• Recuperação do nicho de metralhadoras; 

 

• Conservação do poço de maré da Rua da Igreja; 
 

• Com a colaboração da Associação de Defesa Ambiental (AZORICA) concluir o 

estudo da marcação de um ou mais trilhos pedestres na freguesia com vista a 

pedido de apoio comunitário através da Adeliaçor. 
 

• Candidatura a apoios para a recuperação dos moinhos da freguesia. 
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06 – Instalações e Serviços da Junta 

 
06.01 – Instalações 

• Manutenção das instalações da Junta e da Casa da Balança; 

• Instalação de Caixa Multibanco junto à Junta de Freguesia.  

 

 

06.02 – Secretaria 

• Desenvolver as actividades da Delegação de Competências da Câmara 

Municipal na área administrativa; 
 

• Cooperar com a Câmara Municipal, com Departamentos do Governo Regional e 

com entidades públicas e privadas; 
 

• Manter o apoio á população na entrega do IRS através da Internet. 

 

06.03 – Carrinha 

• Efectuar o transporte das Crianças da nossa Escola; 

• Apoiar o Grupo Desportivo da Feteira no transporte de atletas dos escalões de 

formação e futebol feminino; 

• Apoiar no transporte de Escuteiros do Agrupamento de Escuteiros Marítimos da 

Feteira; 
 

• Apoiar no transporte de Crianças para a Escola de música da nossa Filarmónica; 

• Apoiar pontualmente outros organismos da Freguesia conforme disponibilidade 

da carrinha. 

 

 
06.04 – Cemitério 

• Efectuar obras manutenção geral e de melhoramento em passeios e ainda a 

construção de poço sumidouro; 

• Colocação de numeração; 

• Agilizar o programa informático para Gestão do Cemitério; 
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06.05 – Informação 

• Publicação do Boletim Informativo “O Feteirense”; 

• Continuar a melhorar e a dinamizar o sítio da Junta de Freguesia na Internet e 

publicitar as actividades da Junta e da Freguesia em geral; 
 

• Manter o acesso Público à Internet com a manutenção dos computadores que se 

encontram em sala cedida pela Casa do Povo; 
 

• Conclusão da instalação da rede “Wireless” na freguesia. 

 

 

 

07 – Cultura e Festejos 

 

07.01 – V Dia da Freguesia 

• Promover, com a dignidade exigida, o V dia da nossa Freguesia (27/08/2012) 

instituído na Assembleia de Freguesia de 27 de Setembro de 2007. 

 

 

07.02 – VII Concerto de Reis 

• Levar a efeito o VII Concerto de Reis à semelhança dos anos anteriores. 

 

07.03 – Apoios às Actividades Culturais 

• Nesta área pretende-se manter o apoio às instituições e aos grupos culturais, 

recreativos, desportivos da Freguesia estabelecendo protocolos de cooperação; 
 

• Continuar a apoiar as grandes obras de reparação e remodelação da sede da 

nossa Filarmónica. 
 

• Divulgar e promover os organismos culturais e recreativos da Freguesia; 

• Promover acções de valorização e divulgação do património ambiental e 

edificado;  
 

• Promover e divulgar as tradições populares; 

• Iniciar o processo de candidatura para publicação de Livro com a História da 

Freguesia, suas Gentes, Tradições, etc. 
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07.04 – Festejos Religiosos 

• Colaborar com a paróquia e apoiar as principais festas religiosas com especial 

atenção à Festa de Nossa Senhora de Lourdes. 

 

 

07.05 – Festejos Tradicionais 

• Apoiar as festas tradicionais e os Impérios (Império do Farrobim, Império das 

Grotas, Império da Caridade, Império da Atalaia, Império da Granja, Império da 

Portela e Império de São Pedro). 

 

 

07.06 – Feira Açores/Feira do Mundo Rural 

• Participar em parceria com o Município na Feira Açores ou Feira do Mundo 

Rural promovendo a Freguesia. 

 

 
07.07 – Animação de Verão 

• Promover eventos, em colaboração com Instituições da Freguesia que tem por 

objectivo animar a Freguesia e quem nos visita no Verão (ex. III Feteira em 

Festa). 

 

07.08 – Iluminação de Natal 

• Manter a iluminação e decoração da freguesia efectuando a manutenção do 

material existente. 

 

07.09 - Semana do Mar 

• Participar nas actividades do Programa da Semana do Mar através da 

representação da Freguesia no desfile de carros alegóricos e eventos desportivos. 
 

07.10 – Marcha de S. João 

• Manter a colaboração no apoio á realização da marcha de S. João da Feteira. 
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08 – Desporto, Tempos Livres e Lazer 

 

08.01 – Apoio ao Grupo Desportivo da Feteira 

• Manter o apoio às actividades desportivas e manutenção das instalações e áreas 

circundantes estabelecendo protocolo de cooperação. 

 
 
08.02 – Apoio à Secção do Bote Baleeiro 

• Apoiar as actividades de treino e competição das tripulações baleeiras da 

Freguesia estabelecendo protocolo de cooperação com a Secção Baleeira do 

Clube Naval da Horta.  

 
 
08.03 – ATL e Férias Fixes 

• Promover e dinamizar as actividades do ATL da Junta de Freguesia e o Projecto 

de Férias Fixes/Desportivas, para jovens do ensino básico e preparatório. 

 

08.04 - Projecto de Animação Desportiva e Cultural 

• Participar no Projecto de Animação Desportiva e Cultural e promover no âmbito 

da Semana da Freguesia o apuramento dos representantes desta em diversas 

modalidades desportivas com a participação das colectividades (Grupo 

Desportivo da Feteira, Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, 

Grupo Folclórico da Feteira, Grupo de Escuteiros Marítimos da Feteira, Casa do 

Povo da Feteira, Grupo de Jovens, Catequese, Escolas da Freguesia e Pároco da 

Freguesia) para participação nas provas finais inter-freguesias; 
 

• Promover actividades culturais na área da música, teatro, exposições e palestras; 

• Organizar eventos recreativos e de lazer de forma a motivar o maior número 

possível de Feteirenses a participar. 

 

 

08.05 - Equipamentos 

• Melhorias no parque infantil e campo de jogos da Escola da Portela; 

• Pintar os muros do Parque Infantil assim como os equipamentos; 

 

08.06 – Zona Balnear e de Recreio 

• Continuar os melhoramentos nas zonas balneares da Poça da Rainha e do Porto; 
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• Solicitar autorização para aproveitamento da zona lateral ao Porto e execução de 

piscina natural; 

 

09 – Diversos 

 
09.01 – Estabelecimento de Protocolos 

09.01.01 – Adeliaçor 

• Candidatura ao Programa PRORURAL, através da Adeliaçor, a fundos 

comunitários para execução de poço sumidouro de grandes dimensões na rua do 

Algar e Parque Infantil; 

• Preparação de candidaturas através do mesmo Programa para recuperação de 

moinhos e Livro da Freguesia. 

 

 

09.01.02 – Secretaria Regional da Educação (carrinha) 

• Insistir com a Secretaria Regional da Educação no sentido de estabelecer 

protocolo para aquisição de uma carrinha para a Freguesia; 

 

 
09.01.03 – Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (Zona de Lazer) 

• Voltar a diligenciar protocolo com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 

para apoio nas obras de ampliação da zona de lazer; 

 

 

09.01.04 – Vice-Presidência do Governo/DROAP/CMH (Multiusos) 

• Continuar os contactos para desbloqueio da construção do Polivalente dotando 

freguesia da Feteira, com uma infra-estrutura de serviços essenciais; 

 

• Após conclusão de processo que aguarda neste momento resposta do Promotor 

do Empreendimento do Algar decidir, em Assembleia de Freguesia, caminho a 

seguir.  

 

 

09.02 – Outros 

 
• Execução de poço sumidouro de grandes dimensões na Rua do Algar e Parque 

Infantil; 
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09.02.0  – Transporte Escolar e de Passageiros  

• Insistir junto da empresa responsável pelo transporte escolar Feteira/Horta 

propondo a alteração ou implemento de trajectos e horários de acordo com as 

necessidades da população, bem como estender o circuito mini bus até esta 

freguesia. 

 


