
 

 

 

Proposta de Plano de Atividades 

Ano 2022 

 

 A proposta do Plano de Atividades para 2021, de acordo com a Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, no n.º 1, alínea a) do art.º 16º incumbe a 

Junta de Freguesia de Calheta um série de responsabilidades constantes 

deste documento. 

 Entende-se assim, a continuidade de um política económica 

consolidada e em respeito pelos princípios de um bom serviço público, 

desenvolvendo políticas de proximidade e cooperação com a comunidade no 

seu todo. 

 No âmbito da procura constante de respostas ás solicitações dos 

calhetenses, o exemplo de boas práticas referenciais, pressupõe os seguintes 

valores e respetivos objetivos: 

 

• A Junta de Freguesia de Calheta pretende ser uma instituição de 

referência, baseando a sua intervenção na melhoria contínua das suas 

práticas e na elevação da qualidade dos serviços prestados; 

• Apesar dos constragimentos orçamentais, procurar-se-á continuar com 

a política de rigor num quadro económico de grande exigência e na 



execução de protocolos com a Câmara Municipal da Calheta e o 

Governo da Região Autónoma dos Açores; 

• Continuaremos a desenvolver políticas sociais de proximidade e a 

assumir um papel de relevo na resolução dos anseios da comunidade. 

 

Educação: 

1. O Presidente da Junta de Freuguesia de Calheta assumirá funções na 

"Equipa Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo" da Escola Básica e 

Secundária da Calheta; 

2. Colaboração com a Escola Básica e Secundária da Calheta cedendo 

equipamentos informáticos a título de empréstimo sempre que 

necessário. 

 

Cultura: 

1. Apoiar a filarmónica e escola de música da Sociedade Estímulo; 

2. Apoiar o Grupo 121 de Escoteiros de AEP; 

3. Dinamizar e apoiar eventos culturais na freguesia; 

 

Festividades: 

1. Apoiar a realização das festas habitualmente realizadas na freguesia; 

2. Apoiar a realização das festas em louvor do Divino Espírito Santo; 

3. Apoiar a realização das festas em honra dos santos populares. 

 

 



Desporto: 

1. Apoiar os clubes desportivos da freguesia; 

2. Promover formação para treinadores e diretores técnicos. 

 

Ação Social: 

1. Dar continuidade a intervenções que visem a eliminação de barreiras 

arquitetónicas em habitações de idosos e pessoas com mobilidade 

reduzida. 

 

Turismo: 

1. Manutenção do circuito circular de trilhos pedestres, anteriormente 

criado na freguesia; 

2. Reivindicar a instalação de um "Posto de Turismo" na freguesia. 

 

Ambiente: 

1. Efetuar recolhas periódicas de resíduos de maiores dimensões; 

2. Eliminar focos de depósito ilegal de resíduos em várias zonas da 

freguesia; 

3. Efetuar a limpeza da orla costeira da freguesia; 

4. Candidatar a freguesia ao program "Eco-Freguesias"; 

5. Sensibilizar a população para a entrega de resíduos no local 

apropriado. 

 

 



Tecnologia: 

1. Promover a realização das seguintes açóes de formação/Workshops 

 

Comunicação: 

1. Concluir a inclusão de conteúdos na página Web da Junta de Freguesia 

de Calheta; 

2. Disponibilizar à população o "Balcão Eletrónico" da freguesia; 

3. Reforçar a divulgação de informação e atividades da Junta de Freguesia 

de Calheta nas redes sociais. 

 

Ordenamento do Território: 

1. Reivindicar junto do Município da Calhetas, lotes de construção urbana 

da freguesia com vista à criação de novas áreas de construção, 

sobretudo para casais mais jovens. 

 

Obras: 

1. Contrução do Parque de Estacionamento junto ao Centro de Saúde da 

Calheta. 

2. Melhoria dos caminhos agrícolas; 

3. Conclusão da construção da Casa Mostuária da Calheta; 

4. Beneficiação do "Trilho das Fontes" que contempla a colocação de 

guardas de madeira tratada, requalificação da escadaria, limpeza de 

poços e melhoria da sinalização; 

5. Instalação de Toponímia em falta na freguesia; 



6. Pintura da Toponímia já existente na freguesia; 

7. Continuar com a beneficiação da "Zona de Banhos do Cais da Calheta"; 

8. Proceder à manutenção do "Caminho Velho" que liga a Fajã Grande e 

os Biscoitos, com colaboração do Município; 

9. Proceder à substituição do piso no "Cimo da Ladeira Velha", com a 

colaboração d SREH; 

10.  Alargamento da via de acesso à Fajã Grande, sobretudo junto à casa 

do Sr. João Clemente; 

11.  Reivindicar junto do SREH um passeio pedonal entre o Centro de 

Saúdade e a Vila da Calheta; 

12.  Reivindicar junto do SREH as valetas da estrada regional entre a 

Relvinha e os Biscoitos. 


