FREGUESIA DA TERRA CHÃ

Plano de Atividades
e
Orçamento 2022

JUNTA DE FREGUESIA DE TERRA CHÃ
Caminho para Belém nº3

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
PARA O ANO DE 2022
Neste Plano de Atividades, queremos destacar os seguintes
pontos, tendo em vista os melhoramentos para o bem comum desta
freguesia e sua população:
Colocação de Parque infantil da Escola Prof. Maximino Fernandes,
uma vez que não existe nenhuma estrutura do género que permita um
maior aproveitamento dos tempos livres naquela escola;
A Aquisição de trator corta relva, que permitirá maior celeridade e
qualidade no combate ao crescimento de ervas em determinados locais;
A Construção de um Parque Retenção de Gado (parceria com a
Secretaria da Agricultura) – uma estrutura há muito planeada e de grande
utilidade para os agricultores locais e não só;
A Construção da Zona de Lazer da Rua José da Lata, que dará
maior dignidade ao espaço, para além da sua versatilidade e iliminando
assim uma zona propensa a depósito de lixos/entulhos;
A implementação de um posto de abastecimento de água na zona
das Veredas (parceria com o IROA) e a continuação da rede de água
existente na zona das Veredas até ao fim da Canada do Serra e
incrementar nos terrenos dos proprietários;
A Limpeza com o concurso EcoFreguesia no intuito de manter o
prémio EXCELÊNCIA que é atribuído anualmente;
A Substituição da rede de águas e asfaltamento na zona da BoaHora até à zona das Veredas e inclusão nesta obra de uma zona de
estacionamento com a cedência de dois proprietários para fazer uma
sobra de estrada. (CMAH);
A substituição da rede de águas e asfaltamento na zona da
Canada do Rolo (CMAH) ;
As famílias carenciadas, bem como a população escolar com
menores recursos, terão especial atenção;
Pequenas reparações (fechaduras, pequenas pinturas, etc.)
também terão a nossa atenção, pois estes serviços contribuem para a
manutenção das habitações;
A atribuição do kit “Nascer na Terra Chã”, será continuado no
intuito de promover e apoiar a natalidade na freguesia.
Estes são os nossos destaques, não invalidando, a resolução de
outras carências e benefícios para a freguesia, que certamente poderão
surgir no decorrer do tempo.
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ÁREA SOCIAL/ COMUNIDADE

1

Estabelecer uma parceria com o Governo Regional para a criação de

um posto RIAC na freguesia;
2

Continuar com o projeto “Nascer na Terra Chã”, oferecendo um Kit

com bens de primeira necessidade a todos os recém-nascidos na freguesia;
3

Dar continuidade à prestação de serviços de saúde nesta autarquia,

com a presença de médico e pessoal de enfermagem.
4

Apoiar os idosos com transporte gratuito para consultas médicas;

5

Apoio a famílias e pessoas carenciadas;

6

Disponibilizar a carrinha da Junta de Freguesia para continuar a apoiar as

crianças no transporte escolar e para visitas escolares;
7

Firmar um protocolo com um barbeiro/cabeleireiro para que seja prestado

apoio, pelo menos uma vez por mês, ao corte de cabelo a idosos ao domicílio;
8

Criar um Núcleo de Proteção Civil;

9

Intensificar o protocolo com a Farmácia Bettencourt Nunes para a entrega

de medicamentos na Junta de freguesia, dando continuidade à parceria que
permite à população beneficiar de descontos nos medicamentos;
10

Protocolar mais entidades parceiras para o Cartão Valor, de modo a

que os idosos, carenciados ou não, possam beneficiar cada vez mais de
descontos em diversas vertentes de serviços de que necessitem;
11

Homenagear com um ramo de flores a quem falecer, tendo como

última morada o cemitério da freguesia;
12

Disponibilizar as viaturas da Junta de Freguesia às coletividades, para

apoio às suas atividades;
13

Promover a conservação e manutenção do cemitério, bem como de

todos os edifícios pertencentes à Junta de Freguesia;
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14

Obter vagas laborais para pessoas que queiram reintegrar-se através

de Programas de Emprego, dando maior eficácia aos trabalhos necessários
na Junta de Freguesia;
15

Celebrar o Dia do Idoso com oferta de um almoço;

16

Dar continuidade aos serviços disponibilizados à população na Junta

de Freguesia, como o Pagamento de pensões, o pagamento de luz e água e
o preenchimento de IRS, entre outros;
17

Parceria com a CMAH para a deslocação anual de um veterinário

para vacinação anti-rábica e colocação de chips em canídeos e felídeos, bem
como esterilização;
18

Proceder junto da agência bancária pedido para substituir a caixa

automática de multibanco inserida na sede da junta;
19

Criar uma nova página de Internet da Junta de Freguesia: mais

apelativa, interativa e moderna, e onde constem todas as empresas sediadas
na freguesia (com fotos, endereços e dados gerais), bem como de todas as
coletividades existentes na freguesia (idem).
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HABITAÇÃO
1

Insistir

com

urgência,

junto

das

entidades

competentes,

na

requalificação em falta das restantes habitações do Conjunto Habitacional,
dando com a maior brevidade uma moradia mais condigna a cada morador;
2

Criar uma parceria com uma IPSS, com o objetivo de criar um Lar de

Idosos com Centro de Dia e Noite;
3

Apoiar diretamente os moradores mais carenciados no restabeleci-

mento das condições mínimas de habitabilidade dos seus prédios, através do
acesso a ajudas em bens e materiais, de forma a possibilitar o mínimo de
qualidade de vida que se exige;
4

Apoiar os idosos e os cidadãos carenciados em pequenas reparações

de que necessitem nas suas casas, como pequenas pinturas serviços de
pedreiro, substituição de torneiras e fechaduras, etc;
5

Promover campanhas de desratização periódicas na freguesia,

incluindo os proprietários de quintas, pomares e não só;
6

Parceria com a CMAH na ligação com os nossos moradores mais

carenciados que se queiram candidatar ao Programa 1ºDireito, para
requalificação das suas habitações degradadas;
7

Criar um ou dois pequenos abrigos para felídeos de rua, incluindo

alguns comedouros e bebedouros nas ruas do Conjunto Habitacional e outros
arruamentos em que tal se justifique;
8

A Junta de Freguesia dará total apoio, quer ao nível burocrático, quer a

nível dos seus direitos, em relação a necessidade de obras/remodelação nas
suas habitações, encaminhando para as entidades competentes que são:
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Direção Regional da Habitação e
Secretaria Regional da Solidariedade Social;
4
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9

Promover uma parceria para a disponibilização, na Junta de Freguesia, de

métodos de pagamento das rendas das habitações sociais.

REDE VIÁRIA/ MELHORAMENTOS
1

Substituir a rede de águas e melhorar a rede de águas pluviais nas

zonas da Boa-Hora e Pedregal (até à zona das Veredas), incluindo nova
pavimentação;
2

Criar uma zona de estacionamento na Boa-Hora, incluindo uma sobra

de estrada (medida já acordada a CMAH e autorizada pelos proprietários);
3

Criar uma zona de estacionamento no início da Canada de Belém, em

frente ao Colégio Girassol com inclusão de um novo passeio (espaço já
pedido e autorizado pelo TERINOV)
4

Substituir a rede de águas e proceder a uma nova pavimentação na

Canada do Rolo;
5

Abrir uma ligação entre a zona do Caminho D’Além e a Fonte Faneca,

dando uma maior fluidez ao trânsito (medida já acordada com a CMAH e
autorizada pelo proprietário)
6

Proceder às seguintes repavimentações: (1) Caminho Para Belém (2)

do Rosário até às Guerrilhas (3) Caminho do Posto Santo (4) Quinta do Ficher (5)
Canada dos Covões;
7

Criar uma zona de estacionamento nos Dois Caminhos;

8

Asfaltar o novo parque de estacionamento na Canada do Treato e pedir

colocação da respetiva iluminação;
9

Proceder a alterações/melhoramentos de sinalização de trânsito e

pinturas rodoviárias consoante a necessidade apresentada;
10
Propor à CMAH a regularização do piso e reforço da iluminação
nalgumas travessas do Conjunto Habitacional da Terra Chã, com o intuito de
criar segurança a todos os que usufruem das mesmas.
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LIMPEZA/AMBIENTE/
TURISMO
1

Limpar periodicamente depósitos de lixo e mini-lixeiras, com

levantamento e encaminhamento para o Aterro Sanitário;
2

Colocar novas papeleiras junto dos estabelecimentos de bebidas e

similares, bem como de abrigos de passageiros e outros locais em que isso
se justifique;
3

Manter o Galardão de Excelência de Freguesia Limpa, com a

realização de campanhas de sensibilização para a população, no intuito de
não se criarem depósitos de lixo nas ruas e dar maior embelezamento e
asseio à freguesia;
4

Disponibilizar os meios da Junta de Freguesia para recolhas de

resíduos nas moradias, através de marcação;
5

Reforçar a limpeza de todos os arruamentos e zonas verdes da

freguesia;
6

Apoiar a limpeza dos arraiais na época das festividades da freguesia,

mantendo as zonas asseadas e dando maior comodidade às comissões de
festas;
7

Promover o coroamento de muros em pedra na freguesia – com a

devida autorização dos proprietários, contribuindo para o embelezamento da
freguesia;
8

Zelar pela manutenção periódica da freguesia, quer através de

pequenas reparações, quer através de pinturas de muros, chafarizes, abrigos
de passageiros ou sinalética, entre outros;
9

Atualizar o Roteiro da Freguesia;

10

Marcar um Percurso Pedestre na Freguesia.

6

JUNTA DE FREGUESIA DE TERRA CHÃ
Caminho para Belém nº3

CULTURA/DESPORTO
E LAZER
1

Criar uma zona de Lazer na Rua José da Lata, com mesas, bancos,

grelhadores, casas de banho, parque infantil e estação de ginástica (projeto
já apresentado e acordado com a CMAH);
2

Implementar um parque infantil na Escola Professor Maximino

Fernandes Rocha, dando às crianças novas oportunidades de entretenimento
nas horas de recreio;
3

Construir ao pé do Campo de Jogos da Terra Chã, um pavilhão

desportivo (polo de desenvolvimento de valências várias) destinado à
formação e prática desportiva em diversas modalidades (Parceria com a
Direção Regional do Desporto, Sport Clube Lusitânia, Junta de Freguesia e
Casa do Povo da Terra Chã);
4

Estabelecer com o Sport Clube Lusitânia para deslocações de

jogadores/formadores para eventos/formações de futebol de rua, futsal,
basquetebol e outros desportos praticados pelas crianças da freguesia;
5

Apoiar todas as coletividades culturais e desportivas da freguesia, quer

em termos monetários, quer no tratamento e encaminhamento de toda a
documentação para licenças de eventos ou para candidaturas de apoios
financeiros;
6

Criar uma nova zona de Lazer na Canada do Treato, aproveitando o

espaço interior do novo parque de estacionamento;
7

Inscrever nos programas OTL-jovem os jovens da nossa freguesia que

assim pretendem ocupar-se;
8

Homenagear instituições e pessoas, sempre que se justifique, em

eventos a celebrar no Dia da Freguesia;
7
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9

Comemorar as datas festivas com eventos, incluindo: Dia da

Freguesia, Festa da Castanha, Dia da Criança, Natal e 1º de Maio, entre
outros;
10
11

Realizar o Passeio de Setembro aos Biscoitos
Manter as aulas de ginástica para seniores, tentando alargá-las a

mais idosos;
12

Realizar ações de sensibilização para maior interação das pessoas

com as instituições da freguesia, dando a estas outra atividade e vivência e
não deixando nenhuma delas ficar sem órgãos sociais;
13

Criar uma biblioteca/minicentro cultural para as crianças e os adultos

da freguesia, tendo como patrono Joel Neto e partindo da doação de livros do
acervo pessoal do escritor (projeto já acordado com o próprio)
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Agricultura
1

Construir um parque de retenção de Gado, com implementação de

uma nova balança (projeto já executado pela Direção Regional da Agricultura
e Desenvolvimento Rural)
2

Incrementar a rede de água agrícola na zona das Veredas e Canada

do Serra, nos terrenos dos proprietários, dando continuidade à rede já ali
existente (já acordado entre a CMAH e o IROA)
3

Colocar na zona das Veredas um posto de abastecimento de água

para a lavoura (projeto já executado pelo IROA)
4

Promover campanhas de desratização em zonas com maior número

de pastagens, com o intuito de diminuir a praga;
5

Fazer pedidos de bagacina ou tout-venant, junto de diferentes

parceiros, para o melhoramento de diversas canadas agrícolas e respetivo
acesso às pastagens;
6

Apoiar os agricultores no preenchimento de guias IFAP para transporte

de animais para o matadouro;
7

Abrir uma ligação de estrada entre a Canada dos Patameiros e as

Ladeirinhas, dando um aproveitamento ao troço já existente e oferecendo
outra flexibilidade (principalmente) à lavoura;
8

Estabelecer uma parceria com a Secretaria Regional da Agricultura e

Desenvolvimento Rural para deslocações periódicas à Junta de Freguesia de
um responsável qualificado, principalmente em alturas de candidaturas,
dando outra mobilidade aos agricultores.
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ENTIDADES A PROTOCOLAR, COLABORAR
E INTERAGIR
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Vice-Presidência - DROAP
Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social
Secretaria Regional da Educação
Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Secretaria Regional da Saúde e Desporto – Unidade de Saúde da Ilha Terceira
Direção Regional de Cooperação com o Poder Local
Direção Regional da Habitação
Direção Regional da Juventude
Direção Regional do Ambiente
Direção Regional da Solidariedade Social
Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Direção Regional do Desenvolvimento Rural
Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
Direção Regional do Trabalho, Qualificação Profissional
Universidade dos Açores
Associação Espeleológica “Os Montanheiros”
GRATER – programa Leader
Estabelecimento Prisional
FruterCoop
Serviço Regional de Proteção Civil
Comissão Municipal de Proteção Civil do concelho de Angra do Heroísmo
Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo
ACM
PSP
Parque Tecnológico da Ilha Terceira – TERINOV
Centro de Biotecnologia dos Açores
Produtores de Castanha
Instituições e Empresários da Freguesia
Entidades Culturais, Sociais, Recreativas e Desportivas da freguesia
Plano aprovado em reunião de Junta de Freguesia, realizada
no dia 15 de novembro de 2021
Bruno Miguel Ferreira Fagundes
____________________________________________
Rómulo Ficher Correia
____________________________________________
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Sandra Maria Viegas Borges
____________________________________________
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