As Grandes Opções do Plano constituem uma ferramenta previsional de execução das despesas
orçamentadas, aliando-se ao Orçamento da Freguesia, aos PPI e PPA, e ao Plano de Atividades, enquanto
demonstração de enquadramento dos mesmos.
O presente documento foi elaborado de acordo com as orientações estratégias traçadas pelo
Executivo, visando atingir os objetivos, de natureza material e imaterial previstos no Plano de Atividades.
// REFORÇAR A COESÃO SOCIAL
O presente mandato tem como um dos seus principais pilares o reforço da ação social
praticada pela autarquia local, autonomamente ou em parceria com as demais instituições e
forças vivas do concelho e da região.
Atendendo às persistente e emergentes situações de carência social, o Orçamento da
Freguesia prevê um reforço dos mecanismos de dotação de projetos de índole social, dotando este
pilar de mais meios de prevenção e reação a situações de fragilidade social.
É entendimento desta Junta de Freguesia que tal desiderato deverá ser alcançado com o
lançamento de novas ferramentas de atuação como a «Lavandaria Social» ou o «Cabaz de Apoio
Social».
// REFORÇAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS
Nos serviços públicos deve recair a constante obrigação de otimizar as suas formas de
funcionamento e execução, com vista à prestação de uma atividade mais simples, próxima e
disponível da população a que se destinam.
Nesta senda, é previsão da Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos encetar um conjunto
de reformas administrativas, físicas e digitais, com vista à efetiva reaproximação da autarquia aos
seus fregueses, alargando o leque de serviços que presta e modernizando a sua forma.

// REFORÇAR A COESÃO ECONÓMICA
Aliando aos esforços do Executivo Municipal que, desde 2013, tem implementado
diversas iniciativas e programas de índole económica, à retoma económica que Portugal observa,
o tecido empresarial e comercial de Arruda dos Vinhos tem constatado sinais de melhora e
investimento.
Acompanhando esta dinâmica local, pretende-se posicionar a Junta de Freguesia
enquanto um parceiro de excelência, parte integrante dos agentes locais, no continuado fomento
do crescimento económico.
Neste sentido, dota o orçamento os meios necessários para a criação de iniciativas de
apoio às atividades económicas, através de parcerias a vários níveis, lançando ainda o programa
“+ Economia, Melhor Arruda” como ponto de convergência de agentes económicos em torno do
desenvolvimento da nossa freguesia.
// INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
A Democracia é a pedra-basilar dos regimes modernos, das sociedades que pretendem
potencializar uma qualidade de vida aos seus cidadãos, envolvendo-os na criação dos seus
destinos comuns.
Neste âmbito, é fundamental continuar a reaproximar os fregueses da sua Junta de
Freguesia, disponibilizando novos e/ou melhorados canais e programas de participação, onde a
sua voz possa ser ouvida e considerada, ao longo do processo.
// PROMOVER O ACESSO À CULTURA
Um pilar das civilizações, ao longo da História, tem sido o desenvolvimento da Cultura e
o acesso dos povos à mesma, criando condições para que o ser humano possa ser um agente
criador de novas realidades, sonhador de novas fronteiras, um ser ambicioso para um futuro
melhor.

A Cultura, não sendo por si um meio de retorno económico, como finalidade única, é um
mecanismo essencial para o crescimento de qualquer comunidade. Dessa forma pretende a Junta
de Freguesia aprofundar esta área, com a criação de uma incubadora cultural e a promoção de
diversos eventos dessa índole.
// PROMOVER O DESPORTO E O LAZER
Tornando-se essencial, para um dia-a-dia com qualidade e bem-estar, a promoção de uma
vida ativa, o presente mandato focará parte da sua atividade e dotação orçamental na promoção
de iniciativas própria, ou potencializadas pelo movimento associativo, que contribuam para o
enriquecimento pessoal e social.
A operacionalização destas medidas contempla o desenho de iniciativas que englobem
todos os grupos etários e sociais da freguesia, com a criação de uma prova desportiva e o fomento
da prática desportiva regular através de iniciativas que englobem parceiros institucionais de
relevo na freguesia.
// TRABALHO EM REDE
A dinamização de parcerias e protocolos de cooperação deve orientar o desenvolvimento
das iniciativas e competências da Junta de Freguesia, com vista à criação de múltiplas redes
capazes de responder, de forma coordenada e otimizada, aos mais variados de cada setor ou área
de atuação.
Certos que é através do diálogo que se constroem pontes duradouras de entreajuda,
pretende a Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos criar o Conselho Associativo da Freguesia,
uma plataforma de convergência das associações da nossa freguesia.
// SEGURANÇA
Arruda dos Vinhos beneficia de uma baixa taxa de criminalidade e insegurança, resultado
de uma política ativa de patrulhamento e cooperação, entre as forças de segurança, as várias
entidades públicas e a sociedade civil do concelho.

Mantendo a trajetória descendente destas taxas, pretende a Junta de Freguesia
constituir-se enquanto parceiro de primeira linha das forças de segurança locais em políticas
ativas de prevenção e sensibilização.
// COMPETÊNCIAS TRADICIONAIS
Promovendo novas políticas locais e inovadores projetos e iniciativas, o Orçamento da
Freguesia e o Plano de Atividades consagram igualmente uma importante valorização e
otimização das denominadas competências tradicionais desta autarquia, com especial enfoque na
fundamental manutenção permanente dos caminhos rurais e suas estruturas conexas, como os
aquedutos e redes de escoamento de águas, de valorização dos abrigos/paragens de autocarro,
de requalificação das placas toponímicas, entre outras.
-Estes objetivos compõem um modelo de desenvolvimento estruturado em torno da promoção de
igualdade de oportunidades e da sustentabilidade local, procurando garantir mais serviço público e maior
satisfação das necessidades dos habitantes e visitantes da nossa freguesia.

