FREGUESIA DA TERRA CHÃ

PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2012

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CMAH

JUNTA DE FREGUESIA DE TERRA CHÃ
Caminho para Belém nº3

PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO
DE 2012
Este plano pretende, contribuir para incrementar a qualidade
de vida dos cidadãos da Terra Chã, melhorando e embelezando em
toda a sua área, trazendo bem estar e orgulho de ser cidadão desta
Freguesia.
Deste modo, pretende-se colocar na freguesia placas
informativas dos lugares de relevo na freguesia, o que transmitirá
informação sobre os locais de maior importância.
A inscrição no programa Ecofreguesias, é uma iniciativa a
dar continuidade, no pressuposto de manter o galardão atribuído.
Uma obra em destaque é a Ligação da Boa Hora à Canada do
Tailhinha, onde se inclui o alargamento da via na zona da Boa Hora
(entre a moradia do sr. José Mendes e o chafariz).
Também ligação da Canada do Rolo à Canada Francesa é de
grande importância, tal como a construção de um parque de
estacionamento na Canada do Triatro, que se encontram
contempladas no plano e orçamento da Câmara Municipal.
Destaque-se também a construção do parque de retém na
zona do Charcão.
De grande importância para nós, será o acompanhamento
das obras de requalificação do Conjunto Habitacional da Terra Chã.
O acompanhamento da remodelação da rede de águas no
restante da freguesia é também uma questão a ter em atenção por
esta autarquia.
Outro projecto que terá grande impacto e de grande
importância é a criação do Parque Tecnológico.
Atenção especial, também terão da nossa parte as famílias e
pessoas carenciadas, no apoio que for possível prestar em
coordenação com as entidades públicas competentes.
Pretende-se promover homenagens a pessoas e instituições
que tenha créditos firmados nesta freguesia.
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PLANO DE ACTIVIDADES
CAPÍTULO I – ÁREA SOCIAL
1- Apoio a famílias e pessoas carenciadas;
2- Apoio à Escola, dando apoio em material didáctico;
3- Acordos de cooperação para actividades a desenvolver no
Campo de Férias e zona de Campismo;
4- Criação do Cartão Local para que os idosos possam beneficiar
de consultas médicas e descontos;
5- Disponibilização de transporte para deslocação de idosos a
consultas médicas;
6- Disponibilização de transporte para as crianças da Escola
Primária;
7- Pagamento das pensões na Junta de Freguesia;
8 - Criar um posto de para-farmácia e um balcão bancário;
10- Abertura diária dos serviços da Junta de Freguesia entre as
08h00/12h00 e as 14h00/17h00.
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CAPÍTULO II – HABITAÇÃO
1 – A habitação degradada terá da nossa parte uma atenção
redobrada, ajudando os proprietários na sua recuperação e arranjos
envolventes;
2 – Ainda não foi possível ver a Terra Chã recuperar todas as habitações
danificadas pelo sismo de 1980. Na reconstrução dessas casas poderá
estar a solução de habitação para muitos dos nossos conterrâneos,
permitindo aos proprietários colocá-las à renda;
3 – São necessárias novas áreas urbanas para construção na freguesia,
a custos controlados, apostando nos casais jovens, incentivando-os a
obterem apoios e meios para poderem usufruir da sua própria casa;
4 – Promover, incentivar e apoiar os proprietários de casas na
freguesia, a manterem as suas habitações bem conservadas, tanto ao
nível de pintura como conservação da estrutura, tendo como finalidade
o total embelezamento da freguesia;
5 - 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: Secretaria Regional da Ciência e
Tecnologia e Equipamentos e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
6 – Promover o acesso a ajudas em materiais ou outros a quem
necessite, sem descriminação de pessoas e tendo em atenção a sua boa
e eficaz aplicação.
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CAPÍTULO III - LIMPEZA E AMBIENTE
1- Usufruir da delegação de competências da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo na limpeza dos arruamentos e zonas verdes da
Freguesia.
2- Manter a parceria com os Serviços Municipalizados fazendo uma
recolha do lixo doméstico, adequadas às necessidades das
populações, tendo em atenção a coordenação de recolha de
sucatas, monstros e lixos especiais.
3- Continuidade no acompanhamento da remodelação da rede de
águas na restante freguesia.
4- Extinguir em definitivo as mini-lixeiras existentes na freguesia,
permitindo que ela possa ser visitada com prazer pelos turistas e
para que todos nós possamos viver nela em ambiente harmonioso e
saudável;
5- Participação no projecto ECOfreguesia- Freguesia Limpa, tentando
manter o galardão actual.
6- Limpeza de todas as ruas da freguesia e canadas sem excluir
nenhuma;
7- Em colaboração com as comissões dos impérios e instituições da
freguesia a Junta fará a limpeza dos arraiais em dias de festa e
touradas;
8- Abertura de novos poços para as águas pluviais e manutenção dos
existentes;
9- Manutenção do percurso pedestre das Guerrilhas-Matela;
10- Arborização da Rua Domingos Xavier com Cerejeiras ou Tipuanas;
11- Arborização da Rua José da Lata com a criação de zona de lazer
colocando grelhadores, bancos e mesas;
12- Reparação e preservação dos Chafarizes afixando as respectivas
datas de construção e colocando-os a funcionar com água.
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Capítulo IV – TURISMO E LAZER
1- Colocação de placas toponímicas em lugares que ainda não existem e
reparação das que necessitarem;
2- Alargamento do Parque das Merendas (Charcão), construindo-se
casas de banho, colocando água, mais grelhadores e mesas.
Construção de um muro regional na zona circundante ao parque;
3- Construção de um parque de estacionamento e de merendas na
zona dos Três Cantos (entre os tentaderos ali existentes); Parceria
em desenvolvimento com a Junta de Freguesia do Posto Santo,
proposta já efectuada à SRCTE;
4- Construção de um palco/coreto na Quinta da Fonte Faneca, para
apoio às festas que lá se realizam;
5- Preservação das Quintas e Pomares existentes, incentivando outros
proprietários na reposição de novas quintas;
6- Apoio às iniciativas de empresários que pretendam criar actividades
de lazer e turismo de habitação, promovendo a criação de emprego;
7- Implantação de placas informativas nos sítios de interesse turístico;
8- Visitas guiadas a quintas e lugares de relevo e interesse turístico da
freguesia.
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Capítulo V - OBRAS E MELHORAMENTOS
1- Construção de instalações sanitárias no Largo da Igreja;
2- Reparação e manutenção do Cemitério;
3- Arranjo das sobras de estrada que necessitem de reparação e junto
às moradias recém-construídas;
4- Colocação de separadores metálicos em falta na zona das Veredas;
5- Construção de parque de estacionamento nos Dois Caminhos;
6- Construção de abrigos de passageiros no Terreiro, Lameiro e Fonte
Faneca;
7- Reparação de troços na rede viária da freguesia;
8- Ligação da Canada do Rolo à Canada de Francesa;
9- Construção de um parque de estacionamento na Canada do Triatro;
10- Ligação da Boa Hora à Canada do Tailhinha, trabalho a realizar
recorrendo a parceria com a Junta de Freguesia do Posto Santo;
11- Alargamento do troço da Boa Hora ao início da Canada do Posto Santo
– incluindo na obra da ligação da Boa Hora à Canada do Tailhinha;
12- Reparação das Ermidas da Canada do Rolo e Ermida do Largo da
Boa Hora, em colaboração com os proprietários;
13- Construção de um Lar de Idosos;
14- Construção de um polidesportivo coberto para realização de provas
oficiais;
15- Ligação da Canada dos Pomares à Cisterna dos Calvários e
Ladeirinhas, trabalhos a realizar recorrendo a parceria com as
entidades competentes;
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CAPÍTULO VI - ACTIVIDADES CULTURAIS
1- Apoio financeiro: aos Impérios da freguesia; a todas as actividades
desportivas; e a todas as instituições da freguesia;
2- Apoios a nível de transportes: nos festejos de todos os Impérios; a
todas as actividades desportivas; bem como a todas as instituições da
freguesia;
3- Festa da Castanha, promovendo a Castanha Viana como fruto típico da
Terra Chã;
4- Iluminação de Natal e Animação de Rua;
5- Comemoração do Dia Internacional da Criança com animação;
6- Dia da Freguesia com Missa Campal, animação cultural, tauromaquia e
gastronomia;
7- Passeios para os Idosos, nomeadamente o Domingo dos Biscoitos;
8- Actividades com jovens – (OTLJ, campo de férias, acantonamentos, semana da
juventude)
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CAPÍTULO VII
– ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1- Aquisição de software compatível e moderno para o exercício
dos serviços administrativos da Junta;
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CAPÍTULO VIII – CULTURA E DESPORTO
1- Homenagem por mérito reconhecido a instituições e personalidades;
2- Promover a Corrida da Páscoa;
3- Promoção de actividades desportivas no Dia da Freguesia;
4- Acompanhar e apoiar a construção do Parque Tecnológico - Criando
um espaço desportivo com campo de ténis, pavilhão, área para a
prática de skate, patins, zona de jogos tradicionais (Croque, malha,
emboque). Espaço de apoio - edifício de vestuários/sanitários, bar,
venda de revistas/jornais e arrecadação. Esta zona de intervenção é
bastante significativa, pretendendo-se criar "um pulmão verde e
saudável", para uma freguesia que muito tem aumentado ao nível do
número de habitantes. Tudo isto terá de ser feito em harmonia e
compatibilização em todas as vertentes que já existem na freguesia.
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CAPÍTULO IX - LAVOURA E AGRICULTURA
1- Mudança da balança existente na Canada do Rolo para a zona do
Charcão, onde existe os tanques de água para apoio à lavoura;
2- Construção de um parque de retém na zona do Charcão;
3- Cedência de zonas de pastagem aos lavradores que necessitem, em
parceria com os Serviços Florestais;
4- Apoiar os lavradores quando se dirigem aos serviços competentes,
a fim de obter qualquer formação e ou desejarem recorrer a
qualquer apoio para as suas explorações;
5- Dar também apoio no mesmo sentido, quando necessitarem de
registar os efectivos da sua exploração;
6- Implementar esforços para disponibilizar a cedência de água aos
lavradores na zona do Charcão;
7- Apoiar a Associação “a Castanea”;
8- Revitalizar a produção da Laranja, um citrino de grande qualidade
da Terra Chã, cuja produção se tem vindo a descuidar nos últimos
anos;
9- Proceder ao arranjo, colocando banquetas móveis, em local central
da freguesia, para que os agricultores e produtores possam expôr e
vender os seus produtos da terra e das suas colheitas.
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ENTIDADES A PROTOCOLAR, COLABORAR
E INTERAGIR
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar
Secretaria Agricultura e Florestas
SPRHI, SA
Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
Direcção Regional da Juventude
GRATER – programa Leader
Universidade dos Açores
Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário
Vice-Presidência
FruterCoop
Produtores de Castanha
Instituições e Empresários da Freguesia
Centro Comunitário
Entidades Culturais, Recreativas e Desportivas da freguesia

Plano aprovado em reunião
de Junta de Freguesia, realizada no dia 5
de Dezembro de 2011 – ACTA Nº VINTE E CINCO
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