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Introdução 

Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

compete à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia a 

aprovação das opções do plano e a proposta de orçamento, para o ano seguinte. 

No seguimento do cumprimento das propostas sufragadas no ultimo ato eleitoral e 

após o regresso à normalidade depois da maior pandemia dos últimos anos que 

condicionou de forma bastante acentuada o nosso quotidiano, eis que no inicio do 

ano de 2022, surge uma guerra na Europa, que apesar de longe geograficamente, 

abalou o modo de vida, uma vez que provocou uma inflação económica com 

repercussões que ainda não estão totalmente controladas. 

Perante esta conjuntura internacional que influi diretamente na nossa vida, com o 

aumento exponencial da energia e dos preços, a freguesia dos Flamengos em 

2022 viu a concretização de projetos à muito esperados pelos flamenguenses, 

que foram a requalificação da Rua do Lameiro Grande, ainda em fase de 

conclusão, o inicio da requalificação da Rua Formosa e São Lourenço, a 

construção do parque de estacionamento da Rua da Praça e  a apresentação 

pública do projeto da zona das “Bicas”, que, esperamos em 2023 reúnir as 

condições e as sinergias para ser iniciado.  

A falta de mão de obra e a idade dos equipamentos continuam a ser um dos 

problemas que assolam os nossos serviços, no entanto tudo faremos para que 

esta situação não afete o normal funcionamento desta autarquia bem como o 

cumprimento e execução deste plano e orçamento. 

Assim, nos termos a alínea a) do nº 2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, o executivo da Junta de Freguesia de Flamengos propõe à Assembleia 

de Freguesia a aprovação das opções do plano e a proposta de orçamento, para 

o ano de 2023. 
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01. Ambiente 

02. Infraestruturas 

03. Ação Social e Educação 

04. Administração Autárquica 

05. Turismo e Economia; 

06. Agricultura 

07. Cultura e Desporto 
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01 – Ambiente 

• Continuação do projeto “Minha Rua Meu Jardim”, que consta de ações 

de sensibilização e educação ambiental junto dos habitantes da 

freguesia. 

• Requalificação dos espaços verdes, das rotundas e dos triângulos 

existentes na freguesia; 

• Proceder à recolha domiciliária de “monstros domésticos” e respetivo 

encaminhamento; 

• Efetuar candidatura ao Programa “Eco Freguesia” - 2023; 

• Efetuar desratização nos espaços públicos, de acordo com os 

procedimentos estabelecidos.; 

• Proceder à distribuição de raticida à população; 

• Diligenciar junto da CMH a instalação de mais ecopontos na freguesia; 

• Proceder à limpeza regular de todas as ruas da freguesia; 

• Efetuar a limpeza e manutenção e conservação dos pontos de recolha 

de resíduos; 

• Proceder à roça e limpeza de taludes, bermas e valetas em todas as 

ruas e canadas da freguesia; 

• Proceder à limpeza regular dos aquedutos e poços de retenção de 

águas pluviais nas ruas da freguesia; 

• Roça e limpeza das grotas existentes junto às habitações; 

• Proceder à limpeza e manutenção das bermas da ribeira nas zonas da 

responsabilidade da Junta de Freguesia; 
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02 – Infraestruturas 

• Diligenciar junto da Câmara Municipal a execução do projeto de 

requalificação das ruas do Atafoneiro, Rua Nova (interior) e São Pedro; 

• Iniciar a reparação das valetas na Rua do Cantinho; 

• Requalificação dos veios de água existentes junto às habitações na 

Rua do Cantinho; 

• Efetuar a limpeza das campas abandonadas e a conservação e 

manutenção do Cemitério dos Flamengos; 

• Construção de Ossário no Cemitério dos Flamengos; 

• Requalificação da Casa dos Ossos; 

• Diligenciar junto do Município da Horta  

• Conservação e manutenção dos abrigos de passageiros e/ou sua 

substituição; 

• Colocação de um abrigo de passageiros na Rua da Travessa; 

• Conservação e Manutenção do Edifício Polivalente e edifícios da Junta 

de Freguesia; 

• Requalificação da sede dos escuteiros, execução das fachadas 

nascente e poente;  

• Reparação dos Muros em perigo para a via pública; 

• Diligenciar a execução do projeto para o alargamento da Rua do 

Alqueive; 

• Diligenciar esforços e comparticipar a reparação do teto do Edifício 

Polivalente da Casa do Povo dos Flamengos; 
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03- Ação Social e Educação 

• Apoiar o Centro Comunitário do Divino Espírito Santo em todas as suas 

valências; 

•  Apoiar os projetos da escola dos Flamengos e do ATL; 

• Apoiar os idosos e famílias mais carenciadas da Freguesia; 

• Efetuar as pequenas reparações nas instalações da escola; 

• Efetuar a manutenção regular dos espaços verdes e zonas de recreio 

da escola e sede dos escuteiros; 

• Apoiar o Centro de Convívio de Idosos da Casa do Povo dos 

Flamengos; 

• Atribuição de Bolsas de Estudo para apoio a estudantes do Ensino 

Superior residentes na freguesia; 

 

 

04 – Administração Autárquica 

• Dinamização da página da freguesia na internet; 

• Efetuar um atendimento de proximidade aos cidadãos, através dos 

serviços disponibilizados na secretaria da junta de freguesia; 

• Promover o atendimento personalizado dos cidadãos em horário pós-

laboral; 

• Publicação do Jornal “O Vale”. 
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05 – Turismo e Economia 

• Diligenciar junto do Município a execução do projeto de Requalificação 

da zona envolvente da ribeira e Bicas. 

• Diligenciar junto do Município da Horta a dinamização do Núcleo 

Expositivo das Bicas 

• Sinalizar na freguesia os empreendimentos turísticos; 

• Limpeza e manutenção dos espaços verdes e de lazer da freguesia; 

 

 

 

06 – Agricultura 

• Promover Workshops sobre várias temáticas no âmbito da Agricultura; 

• Efetuar a limpeza e manutenção periódica dos caminhos agrícolas e 

dos seus sangradouros e poços de retenção na área de intervenção da 

Junta; 

• Diligenciar junto ao município o melhoramento dos pontos de 

abastecimento de água à lavoura. 

• Diligenciar junto do município a colocação de contentores para os 

plásticos agrícolas. 
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07 – Cultura E Desporto 

• Promover o dia da freguesia; 

• Promover as festas da freguesia em parceria com a paróquia: 

• Efetuar a limpeza e manutenção das instalações do Campo de Futebol 

e espaços envolventes; 

• Diligenciar a execução do projeto para a substituição do piso sintético 

do Campo de Futebol; 

• Diligenciar junto do município a promoção de atividades de verão na 

freguesia para a população mais jovem; 

• Apoiar as atividades e iniciativas culturais e desportivas promovidas 

pelas instituições da freguesia; 

• Apoiar as instituições da freguesia através de protocolos de 

cooperação financeira; 

• Promover o “Corso de Carnaval” e desfile de Fantasias. 

• Apoiar os Impérios da Freguesia na organização das suas festividades 

e na sua divulgação; 

• Participar no Desfile da Semana do Mar;  

• Efetuar a Decoração de Natal. 

 


