
No âmbito do POCAL, vimos por este meio apresentar as atividades mais relevantes da gestão 

autárquica, a desenvolver por este Executivo no ano de 2016, nas áreas a seguir apresentadas: 

 

Rede Viária: 

 

• Prosseguir a política de melhoria das acessibilidades na Freguesia, intervencionando 

nomeadamente caminhos agrícolas e vias deterioradas  

 

• Proceder ao alargamento de ruas e/ ou vias secundárias na Freguesia. 

 

• Dar continuidade à construção de passeios na Freguesia. 

 

• Dar continuidade à melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais nos diversos 

lugares de Arões S. Romão. 

 
• Diligenciar junto da Câmara Municipal de Fafe, no sentido de garantir a prestação 

contínua de serviços e a execução de obras necessárias no tocante a redes viárias. 

 

 

Educação: 
 
 
 

• Assegurar e/ ou diligenciar pela manutenção do transporte escolar para / entre os 

estabelecimentos de ensino que servem os alunos da nossa Freguesia. 

 

• Continuar a assegurar o apoio de transportes às instituições educativas nas atividades 

propostas. 

 

• Continuar a assegurar à Escola Básica de Arões o apoio necessário, no que diz respeito 

aos seus recursos físicos, à manutenção/ limpeza do edifício e à manutenção do 

Prolongamento Escolar (por protocolo com o Município de Fafe). 

 

• Manter a atribuição dos Prémios de Mérito Escolar, valorizando o esforço e a dedicação 

dos alunos da nossa Freguesia (do 1.º ciclo ao final do ensino secundário). 

 



• Disponibilizar o auditório da Junta de Freguesia para atividades curriculares 

extracurriculares, sempre que necessário e devidamente solicitado. 

 
• Manter a parceria com a Câmara Municipal de Fafe, no tocante ao serviço de refeições 

para os alunos da Escola Básica de Arões. 

 
 

Cultura, Desporto e Lazer: 

 

• Apoiar e valorizar as estruturas culturais e desportivas da Freguesia. 

 
• Continuar a apoiar as Comissões de Festas da Freguesia, como forma de reconhecimento 

da sua função social no domínio cultural, histórico e religioso.  

 
• Dar continuidade à realização da feira anual, no âmbito das comemorações da elevação de 

Arões a Vila, promovendo o artesanato, a gastronomia e a doçaria locais. 

 
• Promover a realização de eventos culturais, valorizando a música, o teatro, o cinema, a 

literatura, entre outros. 

 
• Manter atualizado a página da Junta de Freguesia na Internet, como meio privilegiado de 

informação e divulgação na Freguesia. 

 

 

Ação Social: 

 

• A Junta de Freguesia continuará atenta aos problemas sociais da Freguesia, prestando o 

apoio e acompanhamento necessários para a sua resolução, procedendo ao 

encaminhamento da população para entidades públicas e privadas com competência e 

capacidade de resposta, constituindo esta uma das nossas prioridades. 

 

• Consolidar valências na Freguesia, para acompanhamento de casos de necessidade em 

articulação com a Segurança Social e a Cruz vermelha. 

 

• Assegurar a continuidade do Centro de Convívio e Lazer de Arões, através de uma 

política efetiva de apoio à população sénior da Freguesia. 

 



• Dar continuidade aos protocolos existentes com a Câmara Municipal de Fafe, no sentido 

de apoiar os jovens desempregados, nomeadamente através do programa «Ser Solidário». 

 

• Dar continuidade ao protocolo existente com a associação ETAPAS, no sentido de 

garantir o apoio nas áreas de Psicologia e Terapia a jovens da Freguesia que delas 

necessitem. 

 
• Dar continuidade ao protocolo existente com o IEFP, no sentido de assegurar a 

comparência quinzenal a pessoas desempregadas. 

 

• Dar continuidade à parceria com a Cruz Vermelha de Fafe, no apoio alimentar aos mais 

carenciados, reforçando também as listas dos cabazes periódicos (com relevo para o 

período da quadra natalícia). 

 
• Manter a parceria existente com a Câmara Municipal de Fafe, relativamente ao projeto 

“Rede Social” (nos seus vários domínios).  

 

 

 

Cidadania e atividades económicas: 

 

• Assegurar um apoio mais estreito à população, garantindo o funcionamento eficiente do 

Espaço do Cidadão. 

 

• Promover encontros com os industriais e comerciantes da Freguesia, no sentido de 

exporem as suas dificuldades e projetos, tendo em vista a promoção da 

empregabilidade…   

 

 Infraestruturas e equipamentos: 

 

• Assegurar a manutenção da limpeza e conservação de vias e jardins. 

 

• Adquirir equipamentos administrativos e operacionais, que assegurem a melhoria de 

prestação de serviços à população. 

 



• Assegurar a melhoria da iluminação pública, com colocação de várias luminárias na 

Freguesia. 

 
• Manter o serviço de consultoria (na área da contabilidade), de modo a garantir eficaz e 

corretamente a contabilidade da autarquia. 

 
 
Ordenamento e manutenção do território: 

 

• Estar atenta ao ordenamento do território e às questões urbanísticas, decorrentes das 

alterações introduzidas pelo Plano Diretor Municipal. 

 

• Diligenciar junto da Câmara Municipal de Fafe e da Infraestruturas de Portugal, no 

sentido de criar e / ou melhorar as condições de limitação de velocidade, em zonas de 

atravessamento de peões na Freguesia. 

 

• Reforçar, em parceria com a Câmara Municipal de Fafe, a sinalização vertical de trânsito 

nas principais ruas da Freguesia, solicitando a reorganização do trânsito em alguma zonas 

e a colocação de placas de toponímia nas ruas onde estas sejam inexistentes ou onde 

estejam danificadas. 

 

• Assegurar a manutenção da limpeza de bermas, valetas, caminhos agrícolas, lavadouros, 

jardins e a conservação de vias. 

 

• Diligenciar junto das autoridades competentes no sentido do alcatroamento / 

pavimentação de troços de algumas ruas, assim como o prolongamento da rede de água.  
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