JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANHÕES

PLANO de ATIVIDADES 2018

EXECUTIVO
2017 – 2021
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Enquadramento
Apresentamos desta forma o plano de atividades para 2018. É um documento que retrata, não só as
atitividades pensadas para o ano que se aproxima, mas também a visão estratégica para alcançar os objectivos
traçados para o mandato 2017-2021.
Para a construção do mesmo, foi tida em conta a organização e experiência das atividades que a junta já
desenvolvia habitualmente, potenciando algumas outras que julgamos importantes e diferenciadoras no panorama
das freguesias do concelho de Santarém.
Desta forma, esperamos poder demonstrar o que temos pensado para este ano, e para onde pretendemos
que Alcanhões caminhe durante este mandato.

Executivo / Pelouros

Pedro Rui Branco
- Controlo Orçamental;

Pelouros do Executivo
Filipa Melro
- Apoio Secretaria;

Rogério Carrasqueira
- Tesouraria;

- Gestão de Património;

- Gestão dos Correios;

- Gestão Viaturas e Equipamento;

- Cultura, Tradições e Festividades;

- Compras, economato e consumíveis;

- Gestão e aprovisionamento de Materiais e

- Recursos Humanos e SIADAP;

- Gestão do Mercado Diário;

Equipamentos de Construção;

- Proteção Civil;

- Gestão dos Transportes Escolares;

- Coordenação de Cantoneiros, Limpeza e

- Associativismo;

- Ação Social e IPSS;

Conservação de Espaços Públicos;

- Gestão do Cemitério;

- RSU;

- Gestão Parque Informático;

- Infraestruturas;

- Juventude;

- Obras, Projetos e Candidaturas;

pedroruibranco@gmail.com

Filipa.melro@hotmail.com

rccarrasqueira@gmail.com
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Visão Estratégica
A visão deste executivo é que Alcanhões tem muito para crescer e se afirmar no concelho de Santarém,
sendo uma vila com história e tradições que não se tem enaltecido o suficiente. Temos capacidade e condições
naturais para mais, para atrair desporto, investimento e turismo, nomeadamente ligado ao Vinho e ao Enoturismo.
Desta forma apresentamos um organograma que demonstra esta mesma visão de crescimento sustentado,
passo a passo, rumo a um futuro que se espera alcançável.

Visão

Planeamento + Proximidade + Comunicação = Desenvolvimento

Competências
Base

Festividades e
Eventos

Obras e Espaço
Público

Serviço Público

Associações

Empresas

IPSS

Jovens

Famílias

Idosos

Parceiros

Destinatários

Missão / Prioridades

Juventude

Saúde
e Desporto

Ambiente e
Qualidade de Vida

História
e Tradições

Apoios Sociais
e Idosos

Objetivos Complementares para 2017-2021:

Redução
Despesa

Aumento
Receita

Gestão
Cemitério

Obras e
Espaço Público

- Revisão Contratos

- Serviços CTT

- Alvarás C. Perpétuas

- Parque Infantil

- Controlo Compras

- Serviços Junta

- Anuidade Gavetões

- Casa Coletividades

- Canideos

- Polidesportivo

- Donativos

- Mercado
- Arruamentos
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Atividades / Agenda 2018
Neste campo apresentamos a nossa previsão de realização de eventos para o ano 2018, não tendo nesta
fase condições de assegurar datas fixas, uma vez que estas dependerão de diversos factores, desde logo o acerto
de agendas com atividades de associações e IPSS da vila, bem como da disponibilidade de outros intervenientes,
directos ou indirectos.

Janeiro/Fevereiro – I Encontro Associações e IPSS de Alcanhões

Março – Comemorações dos 90 anos de Elevação a Vila

Março/Abril – Festa do Vinho

Julho – Feira de Santa Marta (27, 28 e 29 Julho)

Agosto/Setembro – Passeio dos Avós

Outubro – I Jornadas Empresariais de Alcanhões

Dezembro – Programação de Natal (15 e 16 Dezembro)

Conclusão
Esperamos com este breve plano de atividades, poder demonstrar a todos, de forma clara, o que esperamos
do ano 2018 e da visão estratégica que temos para este mandato 2017-2021.
É certo que as dificuldades são muitas, nomeadamente ao nivel financeiro, no entanto acreditamos que
muito pode ser feito, sem aumentar necessáriamente a despesa da junta, inovando, potenciando parcerias e
envolvendo as forças vivas da nossa terra.

P’lo Executivo
Pedro Rui Branco – Presidente
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