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Freguesia de Alcanhões

Breve Caracterização
Alcanhões é uma vila portuguesa localizada no distrito de Santarém, a 80 km de distância de Lisboa, pertencente
à região do Ribatejo, com cerca de 1500 habitantes e uma área de 11 km2, estando situada num planalto.
Detém a categoria de freguesia, sendo limitada a norte por Achete e São Vicente do Paul, a este por Vale de
Figueira, a sul pela cidade de Santarém e pela Ribeira de Santarém e a Oeste pela Póvoa de Santarém.
É uma vila predominantemente ligada ao sector agrícola, com o cultivo do Olival e da Vinha, destacando-se dessa
forma o Azeite, a distinta Uva de Mesa, e o Vinho, contando neste campo com a presença da Adega Cooperativa de
Alcanhões, a única no Concelho de Santarém.
No sector empresarial conta com a presença de empresas ligadas ao sector da Reparação Automóvel, do
Processamento de Madeiras, da Panificação e da Agropecuária, com a criação de gado suíno e bovino.

Portal Oficial da Junta de Freguesia
https://jf-alcanhoes.pt/

Facebook Oficial da Junta de Freguesia
https://www.facebook.com/jfalcanhoes/
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Enquadramento
O Executivo da Junta de Freguesia de Alcanhões vem desta forma apresentar o seu Plano de Atividades para
2019.
Este documento serve dois propósitos, por um lado o de identificar as atividades principais a realizar, mas
também para demonstrar de forma clara a visão para alcançar os objetivos e prioridades traçadas para o mandato
2017-2021.
O ano de 2018 foi o primeiro ano completo da gestão deste Executivo, tendo sido para nós essencial investir
algum tempo na gestão interna, nomeadamente ao nível da avaliação e/ou renegociação de contratos e da criação
de procedimentos de trabalho, para poder alcançar poupanças ou melhorias nos serviços.
Com a experiência adquirida, pretendemos continuar e afirmar o trabalho já desenvolvido, pois apesar do
trabalho interno, foram já levadas a cabo diversas iniciativas diferenciadoras, inovando sempre que possível,
acrescentando valor e visibilidade à própria Freguesia.
Continuamos a acreditar que a Freguesia de Alcanhões tem potencial para se diferenciar e afirmar no
Concelho de Santarém, sendo que outra das tarefas importantes a realçar do ano 2018, centrou-se na promoção da
união e trabalho em parceria entre todas as estruturas que se relacionam com a Junta de Freguesia, nomeadamente
as Associações e IPSS locais, as quais fomos desafiando para várias iniciativas, pois é dessa dinâmica e relação que
pode e deve, na nossa humilde opinião, ser potenciado o desenvolvimento da Vila.
Assim, esperamos poder demonstrar neste documento a nossa estratégia e as áreas de ação prioritárias, para
as quais desenvolveremos ações e iniciativas, seja por meios próprios ou através de parcerias que tanto privilegiamos.

Executivo / Pelouros

Atendimento do Executivo
✓ Quarta-Feira das 21h30 às 22h30;
Reuniões de Executivo
✓ Quinzenalmente (1ª e 3ª Quarta-Feira do mês) das 22h30 às 23h30;
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Visão Estratégica
A visão deste executivo é que a Freguesia de Alcanhões tem efetivamente potencial para se diferenciar e
afirmar no Concelho de Santarém, sendo uma vila com história, tradições e uma forte dinâmica Associativa.
Temos capacidade e condições naturais para no futuro, embora conscientes da nossa escala, poder atrair
Desporto, Investimento e Turismo, nomeadamente ligado ao Vinho e ao Enoturismo.
Desta forma apresentamos o organograma que serve de base à nossa atividade e que demonstra esta mesma
visão de crescimento sustentado, passo a passo, rumo a um futuro que efetivamente acreditamos ser possível, com
o envolvimento de todas as forças vivas da nossa Vila.

Visão

Planeamento + Proximidade + Comunicação = Desenvolvimento
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Atividades / Agenda 2019
Neste ponto apresentamos a nossa previsão de realização de eventos organizados pela Junta de Freguesia
para o ano 2019.
Ao longo do ano de 2018 o nosso foco, como já mencionado, centrou-se numa base unificadora e conciliadora
entre todas as estruturas que se relacionam com a Junta de Freguesia, nomeadamente as Associações e IPSS,
instituindo uma cultura de reunião trimestral, potenciando sinergias, conhecimento mútuo de objetivos e intenções,
porque acreditamos que são estas estruturas, apoiadas e em sintonia com a Junta de Freguesia, que podem fazer a
diferença, cada um na sua missão, contribuindo para o desenvolvimento da Vila e da própria comunidade.
Assim, identificamos as ideias base para este novo ano, com as iniciativas habituais e outras que gostaríamos
de realizar em altura oportuna e ajustada face ao plano global de eventos e iniciativas das várias organizações da
Freguesia.

Eventos/Iniciativas habituais e de base da Freguesia:

Março/Abril – XVI Festa do Vinho & das Tradições
20º Encontro de Tocadores de Instrumentos Tradicionais
Junho/Julho – OTL de Verão
Julho – Feira de Santa Marta (26, 27 e 28 Julho)
Agosto/Setembro – Passeio dos Avós
Dezembro – OTL de Natal
Dezembro – Programação de Natal

Além dos Eventos/Iniciativas apresentadas, tem este Executivo intenção de promover, em data oportuna:
- I Encontro de Associações & IPSS de Alcanhões
- I Encontro de Empresas de Alcanhões
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Conclusão
Esperamos que através deste documento possamos elucidar todos sobre a nossa visão e prioridades para o
ano de 2019, demonstrando a base com que fundamentamos a nossa atuação e planeamento para o mandato 20172021.
Acreditamos que uma Freguesia, tendo a Junta como pólo agregador, unida pelas suas forças vivas,
Associações, IPSS, tecido empresarial e a própria população serão a força motriz para a prossecução dos objetivos
em prol da Vila de Alcanhões.
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