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Introdução 

A Vila do Porto Judeu é uma das 19 Autarquias do Município de Angra do 

Heroísmo, ocupando uma área de 30.27 km2. O seu território corresponde a 12.66% 

do respectivo concelho e estende-se desde o litoral, onde confronta com as freguesias 

de S. Sebastião e Feteira, ao interior, confrontando com as freguesias da Ribeirinha, 

S. Bento, Posto Santo, Quatro Ribeiras e Agualva. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo INE - Instituto Nacional de 

Estatística, a Vila de Porto Judeu é habitada por 2.501 pessoas (7.06% dos habitantes 

no concelho), das quais, 12.28% têm mais de 65 anos e 17.63% são crianças ou 

adolescentes. 

Ainda em termos demográficos, constata-se que das 771 famílias residentes, 

11.15% são compostas por uma única pessoa, e que o peso dos agregados 

domésticos com quatro ou mais indivíduos é de 18.68% (Cf. Quadro 1). 

 

Quadro 1 

 

Ao observarem-se também os Censos de 2011, relativamente aos Censos de 

2001, verifica-se que a Vila de Porto Judeu registou um aumento do número de 

habitantes (+ 3,13%). No entanto, regista-se que o aumento é assinalado a partir dos 
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indivíduos com 25 ou mais anos (+ 24,61%), sinalizando-se uma diminuição 

significativa nos indivíduos entre os 0 e os 24 anos (- 33,87%). Em suma, perante os 

dados comparativos dos anos 2001 e 2011, e apesar de existir um aumento de 

população em 76 indivíduos, constata-se uma diminuição preocupante de crianças e 

adolescentes, e consequentemente, o registo do envelhecimento populacional da 

Freguesia (Cf. Quadro 2). 

Quadro 2 

População Residente 2001 

Total Grupos etários 

HM 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

2425 498 455 1188 284 

    

População Residente 2011 

Total Grupos etários 

HM 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

2501 441 353 1405 302 

    

População Residente 2001-2011 

Total Grupos etários 

HM 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

76 -57 -102 217 18 

    

População Residente -Variação 2001 - 2011 (%) 

Grupos etários 

Total 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

3,13 -11,45 -22,42 18,27 6,34 

Fonte: INE    

 

No que se refere às atividades profissionais, segundo os Censos de 2011, a 

população ativa ocupa-se em atividades diversas como a agricultura e pecuária, a 

pesca, a construção civil, marcenaria e carpintaria, panificação, restauração e 

similares. Quanto aos locais e exercícios profissionais, uma parte da população ativa 

desloca-se e trabalha em Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. 

Uma parte significativa da população ativa desloca-se e trabalha em Angra do 

Heroísmo e Praia da Vitória, além de outras freguesias. No entanto, a Junta de 

Freguesia do Porto Judeu, ao longo dos últimos anos, tem desenvolvido intensa 

atividade, quer junto do Governo Regional dos Açores, quer da Câmara Municipal de 

Angra do Heroísmo, e outras entidades, concretizando a execução de importantes 
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obras necessárias ao desenvolvimento da freguesia, de forma a gerar novas 

oportunidades de emprego locais. 

No que se refere aos recursos naturais, refira-se o seu património natural, 

nomeadamente, o Algar do Carvão, a Gruta das Agulhas, a Zona Balnear da Baía, o 

Miradouro do Poço d'Além e Miradouro da Cruz do Canário. Ao nível do património 

religioso, cultural e desportivo destaca-se a Igreja Paroquial de Santo António, 

a Igreja Cristo Salvador do Mundo, a Ermida Nossa Senhora da Esperança, a Ermida 

de Sant'Ana; Ermida de Nossa Senhora do Mato, a Ermida do Pico da Cruz, o 

Império do Terreiro, o Império do Galinho, o Império da Boca da Ribeira ou da Ribeira 

do Testo, a Casa do Povo de Porto Judeu, a Sociedade Recreativa Brianda Pereira, a 

Sociedade Instrutiva e Recreativa de Santo António, o Sport Club Barreiro, o Sporting 

Club "Os Leões", o Agrupamento n.º 139 do Corpo Nacional de Escutas e o Pavilhão 

Multiusos Pedro Francisco. 

Considerando-se que é objetivo da Junta de Freguesia contribuir para o 

desenvolvimento local, de acordo com os meios disponíveis, a sua ação centra-se 

também no documento de gestão denominado “Grandes Opções do Plano e 

Orçamento” visando a definição das linhas de desenvolvimento estratégico para o 

ano de 2016, em conformidade com o disposto no n.º 1 do ponto 2.3 do POCAL, 

publicado pelo Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações 

subsequentes, e a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Deste modo, o presente documento reflete a futura atividade da Autarquia, 

apresentando-se dividido em quatro grupos, nomeadamente, 1) funcionamento 

corrente da autarquia; 2) linhas estratégicas do plano e orçamento; 3) projetos de 

investimentos (PPI) e finalmente 4) investimentos a realizar sob a responsabilidade de 

outras entidades. 
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 CAPÍTULO I 

Despesa e Atividades a Desenvolver 

 

1. FUNCIONAMENTO CORRENTE DA AUTARQUIA 

Este capítulo agrupa toda a actividade corrente da Junta de Freguesia, 

comportando todas as despesas com vencimentos e encargos sociais do pessoal, 

aquisição de bens e serviços, bem como, outras despesas correntes relacionadas com 

o normal funcionamento da Autarquia. 

1.1 Despesas com Pessoal  

Neste capítulo estão inscritas as despesas relacionadas com todo o pessoal ao 

serviço da Autarquia e membros dos órgãos executivo e deliberativo. 

1.1.1 Membros do Órgão Executivo 

Os encargos com os três elementos da Junta de Freguesia do Porto Judeu 

serão suportados de acordo com os valores em vigor para o ano de 2017. 

1.1.2  Pessoal Transitado de Anterior Nomeação Definitiva 

A Autarquia dispõe de dois trabalhadores no seu quadro de pessoal, um 

Assistente Técnico, com responsabilidades em toda a atividade administrativa e 

financeira da Junta de Freguesia, bem como, o apoio à Assembleia de Freguesia. 

Possui também um Assistente Operacional que, entre outras tarefas, é responsável 

pela abertura e manutenção do cemitério. 

1.1.3 Assistente Operacional 

A Junta de Freguesia dispõe a tempo parcial de um assistente operacional, 

além quadro, efetivo no regime geral da segurança social. Possui sob a sua 

responsabilidade a limpeza semanal e manutenção da Ermida do Cemitério e Casa 

Mortuária. A sua ação estende-se nos mesmos parâmetros, em dias posteriores, 

sempre que se realizam serviços fúnebres. 

 



 

 

 
 

22-12-2016  Página 6 de 20 

 

Junta de Freguesia da Vila de Porto Judeu 

Grandes Opções do Plano e Orçamento 

Ano 2017 

 
 

1.1.4 Programas de Emprego 

a) PROSA: Atualmente, a Autarquia dispõe de quatro trabalhadores colocados 

ao abrigo do Programa PROSA, 1 com tarefas no âmbito das limpezas de 

arruamentos, espaços públicos, entre outros; Os restantes prestam serviços 

nas diversas obras que estão em curso. Os encargos salariais são 

suportados pelo Fundo Regional do Emprego, ficando a Junta de Freguesia 

responsável pelo pagamento dos encargos sociais referente à entidade 

empregadora. 

b) RECUPERAR: Estão ocupados três unidades de trabalhadores ao abrigo 

deste programa, uma afeta aos serviços administrativos, uma responsável 

pela limpeza da sede da autarquia e abertura e manutenção do centro de 

exposições e por último a terceira trabalhadora que presta apoio refeitório 

das EBJI Porto Judeu. 

c) SEI: Este programa atualmente abrange três trabalhadores, 

nomeadamente, uma administrativa e dois operários com funções 

referentes a obras e serviço de cemitério e limpezas da Vila. 

d) CTTS: O programa integra um trabalhador que é responsável pela 

coordenação dos trabalhadores, viaturas e armazém. 

1.1.5 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia de Freguesia 

No orçamento está prevista uma verba para o pagamento das senhas de 

presença dos membros da Assembleia de Freguesia. A previsão pressupõe o valor 

atual e quatro sessões ordinárias, número de sessões obrigatórias por lei. Caso exista 

alguma sessão extraordinária tornar-se-á-se necessária uma retificação orçamental, 

de modo a cabimentar o aumento da despesa na respetiva rubrica. 

1.2 Outras Despesas Correntes da Autarquia 

 As restantes despesas incluem pequenas reparações e conservações dos 

imóveis da Autarquia que eventualmente venham a ser necessárias, bem como, o 

pagamento de comunicações, água, eletricidade, produtos de limpeza e outros 
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encargos. De referir que estas pequenas reparações e conservações são, 

essencialmente, a pintura e caiação dos edifícios da Autarquia, zonas balneares, Porto 

de Pescas e Recreio, etc… que se mantêm sob a responsabilidade da Junta de 

Freguesia. 

2. LINHAS ESTRTÉGICAS DO PLANO E ORÇAMENTO 

2.1. Projetos Solidariedade Social, Saúde e Segurança 

2.1.1. Núcleo de Apoio Social da Vila de Porto Judeu 

 O Núcleo de Ação Social da Vila de Porto Judeu (NASPJ) foi constituído pela 

Junta de Freguesia em 2013 e regulamentado em 2008, após aprovação em 

Assembleia de Freguesia. Em 2016, manteve uma ação importante no que se refere à 

coordenação da acção social local e à identificação de situações com necessidade de 

intervenção pelos diversos parceiros. 

 No ano 2017, o NASPJ mantém-se o propósito da ação, no sentido de 

permitir e continuar o encontro de soluções sociais sem a sobreposição de respostas 

institucionais. Importa registar que o NASPJ é constituído por um representante de 

cada uma das Instituições da Vila de Porto Judeu que garantem a capacidade e a 

responsabilidade do apoio na área social. 

 O NASPJ tem como objetivos a sinalização dos casos e situações de 

carência social; o encaminhamento das situações identificadas para as entidades 

competentes; a promoção de ações de esclarecimento e sensibilização das famílias 

mais carenciadas e a manifesta contribuição para um melhor acompanhamento dos 

casos sinalizados, em parceria com as entidades competentes em cada uma das 

áreas identificadas. 

2.1.2. Loja Solidária – Parceria Local 

 A Junta de Freguesia do Porto Judeu manterá, em 2017, a disponibilidade 

logística e institucional, numa parceria efetuada com a Casa do Povo do Porto Judeu, 

de forma a garantir a operacionalização de meios e um fundo de reserva, se 

necessário, a situações de manifesta dificuldade ao nível individual e/ou coletivo. 

Salienta-se a contributo que tem facilitado a famílias e a idosos na aquisição de bens 

essenciais e medicação. 
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2.1.3. Apoio ao Domicílio – Parcerias Locais 

 A Junta de Freguesia do Porto Judeu, em parceria com a Casa do Povo do 

Porto Judeu e a Unidade de Saúde da Ilha Terceira, continuará a permitir o acesso e 

os meios necessários de apoio, nomeadamente, transportes e equipamentos, quando 

necessários, capazes de permitir as respostas eficientes às necessidades identificadas 

pelos responsáveis sociais a exercerem funções na Vila de Porto Judeu. 

2.1.4. Ações de Sensibilização – Área da Saúde 

Numa parceria institucional e com a colaboração de voluntários locais 

especializados na área da saúde, facilitar, pela execução de projetos de rastreio, a 

participação em ações de informação e sensibilização sobre patologias devidamente 

identificadas que afetam, ou poderão afetar, os residentes da Vila de Porto Judeu. 

2.1.5. Ações de Promoção - Saúde e Bem Estar 

Perante as necessidades identificadas ou face às necessidades de prevenção, 

a Junta de Freguesia procurará, no quadro das suas competências, disponibilidades e 

responsabilidades, cooperar com as instituições locais e/ou de ilha, para que, de modo 

articulado, possam ser implementados projetos cujo objetivo geral se focalize na 

promoção de hábitos saudáveis e de bem estar. 

2.1.6. Ações de Formação, Promoção e Prevenção para Idosos 

De acordo com a análise às necessidades efetuadas pelo levantamento social 

efetuado pela Autarquia, em parceria com os jovens do OTLJ 2015 e 2016, e 

atendendo à necessidade de segurança, à constatação de muita solidão e 

necessidade de interajuda dos idosos, a Junta de Freguesia, em 2017, continuará, em 

parceria com a Casa do Povo de Porto Judeu, no âmbito das atividades dos Centros 

de Convívio e, presentemente, do Centro de Dia, a desenvolver um conjunto de ações 

de formação, animação social e atividades de estratégias de segurança e apoio 

integrado. 

2.1.7. Projeto de Apoio a Idosos ou Pessoas com Mobilidade Reduzida 

Perante algumas das respostas sociais que foram disponibilizadas, a Junta de 

Freguesia do Porto Judeu continuará a desenvolver o projeto que tende a 
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disponibilizar mão-de-obra para pequenos trabalhos/reparações, visando a melhoria 

das acessibilidades aos idosos ou a pessoas com mobilidade reduzida, de modo a 

proporcionar melhores oportunidades de mobilidade nas suas habitações. Deste 

modo, a autarquia continuará a dar uma resposta a problemas existentes em alguns 

agregados familiares, proporcionando um complemento aos necessários investimentos 

financeiros. 

2.2. Projetos de Juventude, Associativismo e Desporto 

2.2.1. Centro de Artes e Ofícios – Atividades Desportivas e Artísticas 

 A cultura, a dança e a arte são identidades da história e da Vila do Porto Judeu. 

Em poucos anos, regista-se que a implementação de projetos assentes nas respetivas 

áreas tem contribuído para a participação de muitos jovens e residentes locais. Assim 

sendo, a Junta de Freguesia do Porto Judeu continuará o processo de promoção e 

visibilidade das diferentes iniciativas, facilitando a contínua promoção às áreas 

artísticas. 

 Com o desenvolvimento sedimentado actualmente dos projetos de Dança 

Desportiva e Zumba para Adultos, em cooperação com a Casa do Povo de Porto 

Judeu, e com o desenvolvimento do Atelier de Artes Plásticas, a Autarquia continuará 

a investir nas respetivas atividades e a disponibilizar os meios que se considerem 

adequados e oportunos ao desenvolvimento do projecto final: Centro de Artes e 

Ofícios. 

2.2.2. Voluntariado Social e Cultural 

 A Junta de Freguesia do Porto Judeu continuará a desenvolver projetos, cujos 

contributos do voluntariado jovem, permitirão abranger áreas sociais, culturais, e 

patrimoniais. 

 No âmbito das iniciativas a realizar, Junta de Freguesia procurará finalizar o 

desenvolvimento de três projetos, aprovados em Conselho de Juventude, 

nomeadamente: (1) “Não à Violência Escolar”; (2) “Aspirações e Necessidades dos 

Jovens da Freguesia” para definição de políticas públicas juvenis e (3) “Arquivo 

Institucional e Histórico da Freguesia do Porto Judeu” reunindo a documentação das 

instituições, considerada oportuna, em local próprio e seguro, de modo a salvaguardar 

o património histórico da Freguesia. 
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2.2.3. Programas de Ocupação dos Tempos Livres dos Jovens 

A possibilidade dos jovens contribuírem para o desenvolvimento de alguns 

projetos administrativos, culturais, sociais e ambientais são a garantia que a Junta de 

Freguesia poderá cooperar com as intenções e as capacidades dos próprios jovens. 

Deste modo, existirão diversos projetos, destinados a jovens entre os 14 e 22 anos, 

que permitirão uma ocupação dos jovens e um contributo para diversas iniciativas a 

implementar no quadro das competências da Autarquia. 

2.2.4. Academia de Campos de Férias 

 A localização da Vila do Porto Judeu, bem como, a disponibilidade que possui de 

infraestruturas permitem avaliar a possibilidade efetiva de garantir uma centralidade de 

prestação de serviços internos e externos à Vila, no que respeita à promoção de 

“Campos de Férias”. Deste modo, a Junta de Freguesia, durante o ano de 2017, 

procurará, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a Direção 

Regional da Juventude, através de novos projetos, garantir o licenciamento de 

diversas estruturas locais, uma vez que estão presentemente reunidas as respetivas 

condições, de modo a ser garantida a possibilidade de implementar o projeto global: 

Academia de Campos de Férias. O processo a desenvolver será apenas possível com 

a colaboração e o interesse renovado de instituições locais, uma vez que é transversal 

a diferentes candidaturas e parcerias. 

2.2.5 Associativismo Juvenil e Conselho de Juventude 

O associativismo juvenil representa ao nível local uma enorme importância no 

âmbito de auscultação e implementação de ações que se alinham com os interesses e 

as aspirações dos jovens. Neste sentido, a Junta de Freguesia mantém-se disponível 

e empenhada, de acordo com as suas possibilidades financeiras, na resposta direta a 

iniciativas de carácter juvenil e, ao mesmo tempo, facilitadora em disponibilizar os 

recursos humanos e facilitar os procedimentos ao desenvolvimento de projetos cuja 

iniciativa assente numa mais valia para a Vila de Porto Judeu. 

Assim, considerando a aprovação do Conselho de Juventude do Porto Judeu 

(CDPJ), a 16 de Dezembro de 2013 e a sua implementação a 7 de Novembro de 

2014, a Junta de Freguesia continuará interessada e disponível para a auscultação, 

avaliação e definição de estratégias e prioridades de ação para a juventude, no âmbito 

da Freguesia de Porto Judeu. 
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2.2.6. Apoio às Instituições Desportivas da Freguesia 

 O bem estar individual e coletivo são princípios cuja a importância e o empenho 

permitem, à partida, melhor estado de saúde e prevenção para comportamentos de 

risco. Neste sentido, a Junta de Freguesia, apesar das limitações financeiras, 

procurará colaborar com as instituições desportivas locais através dos apoios 

convenientes, apesar de limitados, permitindo contribuir para prática do desporto de 

crianças, jovens e adultos. 

2.2.7. Parques Infantis e Zona Verde e de Lazer - Pavilhão Gimnodesportivo 

 O Projeto paisagístico foi elaborado durante 2014 e, consequentemente, 

adquiridos os respectivos equipamentos. Deste modo, após a conclusão da primeira 

etapa, a Junta de Freguesia terminará, em 2017, o projeto já iniciado, nomeadamente, 

a construção dos Parques Infantis e Zona Verde e de Lazer, dotando a Vila de três 

infraestruturas de qualidade excelente a disponibilizar localmente. 

2.2.8. Campo de Futsal e Zona de Lazer – Escola Primária Brianda Pereira 

 A Junta de Freguesia, em 2017, terminará a reestruturação e recuperação do 

Campo de Futsal e Zona de Lazer, anexo à antiga Escola Primária Brianda Pereira. A 

primeira medida de um projeto com duas etapas, integra-se numa resposta avaliada 

como necessária à descentralização de equipamentos desportivos na Freguesia, 

pretendendo-se facultar o acesso ao desporto pelos jovens. Neste sentido, adquiridos 

os devidos equipamentos (2015), em 2016 procedeu-se às obras de requalificação e à 

montagem de equipamentos. Assim, de acordo com o calendário previsto para 2017, o 

processo ficará concluído e disponível para a Vila de Porto Judeu. 

 A segunda etapa da medida proposta, traduz-se pela criação de uma Zona de 

Lazer, também no espaço em referência, com o objetivo de completar a respetiva 

intervenção e disponibilizar duas infraestruturas ao lado norte da Vila, possibilitando, 

por um lado, a prática desportiva e, por outro, facultar às crianças, jovens e famílias do 

Porto Judeu, outras oportunidades de recreio e convívio. 

2.2.9. Cooperação e Parceria com Agrupamento n.º 139 CNE do Porto Judeu 

 Na qualidade de movimento destinado à juventude, o Agrupamento n.º 139 CNE 

do Porto Judeu agrega muitos jovens e seus familiares. Deste modo, a Junta de 
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Freguesia manterá a parceria que permite a realização de diferentes atividades 

públicas, bem como, o desenvolvimento das suas orientações e objetivos do 

movimento juvenil. No âmbito da colaboração estreita que existe com a associação, a 

autarquia disponibilizará apoio logístico, se possível, no que respeita à manutenção e 

valorização das respectivas instalações, considerando, por um lado, as dificuldades 

económicas do agrupamento, mas por outro lado, a disponibilidade que tem 

manifestado para várias atividades locais promovidas pela Junta de Freguesia. 

2.3. Educação, Ensino e Emprego 

2.3.1. Apoio Escolar, Educativo e Apoios Logísticos  

 A Junta de Freguesia tem, ao longo dos últimos anos, primado pela 

responsabilidade e atenção às necessidades ou constrangimentos detetados no 

âmbito de algumas respostas consideradas centrais ao nível escolar e educativo. 

Assim, assume-se como prioritário à Junta de Freguesia manter a responsabilidade do 

transporte aos alunos cuja residência se distancia significativamente da Escola, 

conforme acordo celebrado com a Área Escolar de Angra do Heroísmo. Durante o 

próximo ano, manter-se-á também o acordo com a Casa do Povo de Porto Judeu, de 

forma a garantir o transporte dos respetivos alunos. 

 Atendendo à preocupação e às exigências da legislação, manter-se-á todo o 

serviço prestado devidamente certificado, de acordo com os princípios exigíveis e de 

segurança. 

 No quadro do apoio educativo há também a salientar a continuidade do 

projeto “Aprender nas Freguesias”. Assim, a Junta de Freguesia do Porto Judeu, em 

parceria com a Casa do Povo de Porto Judeu e profissionais qualificados do ensino, 

permitirá o desenvolvimento da iniciativa que visa o acesso e a oportunidade no apoio 

escolar direcionado para os alunos do 5º e 6º anos. 

 Neste sentido, a Junta de Freguesia, de acordo com os compromissos 

assumidos relativamente às políticas de juventude, continua, e continuará, a criar 

oportunidades para os jovens, no sentido de encontrar as melhores respostas às 

diferentes exigências. 
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 O Projeto Educativo "Aprender nas Freguesias" mereceu o contributo e 

parecer positivo do Conselho de Juventude do Porto Judeu, realizado a 25 de 

novembro de 2015. 

2.3.2. Formação Técnica e Profissional e Requalificação de Ativos 

 As necessidades prementes de qualificação e/ou requalificação profissionais 

permitem uma preocupação e elevada atenção por parte da Autarquia. Na ausência de 

disponibilidade de financiamento, em 2014 e 2015, a Junta de Freguesia pretende em 

2017, ao abrigo do Quadro Comunitário 2014-2020, e após parceria já efetuada com a 

Casa do Povo de Porto Judeu, consolidar a formação e/ou requalificação profissional 

de desempregados e/ou ativos que, através de Protocolo Assinado em 2016 com a 

Empresa “Mutação – Consultadoria, Estudos e Formação” com sede na Figueira da 

Foz, dê uma resposta às necessidades emergentes e proceda à simplificação de 

respostas eficazes e facilite o acesso ao mercado de trabalho. 

 Pretende-se também promover cursos nas áreas de informática e 

administração, bem como, continuar a implementar cursos de corte e costura, pintura 

e artes decorativas para adultos. 

 Para além destes cursos anteriormente mencionados, a autarquia fará as 

necessárias diligências, de modo a promover cursos de gestão e liderança, com o 

intuito de valorizar e qualificar os atuais dirigentes, bem como incentivar e capacitar 

aqueles que se interessem e se disponibilizem para, de futuro, dirigir as instituições 

existentes na Vila de Porto Judeu. 

2.3.4. Promoção do Emprego e Programas Ocupacionais de Emprego 

 No âmbito da política definida pela Junta de Freguesia para a área do 

emprego, realçam-se as intervenções focalizadas na comunidade, através da 

promoção e desenvolvimento de atividades construtivas e de reforço da união e 

envolvimento da população. 

 Assim sendo, e face à realidade social que resulta do aumento do 

desemprego, continua a ser prioritário para a Junta de Freguesia do Porto Judeu 

potencializar os recursos existentes na própria comunidade, como Casa do Povo de 

Porto Judeu, clubes e grupos desportivos, associações e outras instituições locais 

para que estes possam continuar a introduzir novas atividades que promovam a 
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interação entre as pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento da 

solidariedade. 

 Neste contexto, o orçamento de 2017, numa continuidade das opções 

estratégicas de anos anteriores, reflete a otimização dos programas ocupacionais e de 

fomento à empregabilidade, implementados pelo Governo Regional, proporcionando, 

ao mesmo tempo, fluxos financeiros familiares e locais. 

2.4. Cultura e Cidadania 

2.4.1. Atividades Culturais, Literárias e Recreativas 

As iniciativas e a atividades de índole cultural, literária e recreativa são a 

manifestação dos profundos conhecimentos e valores que fundamentam a existência 

de uma identidade, mas também, da dedicação e esforços individuais e coletivos para 

o benefício do bem comum. Assim, a Junta de Freguesia do Porto Judeu manterá os 

apoios à realização de atividades de âmbito cultural promovidas pelas associações 

locais, nomeadamente, exposições, teatro, pintura, artesanato, literatura e outras 

manifestações de arte. 

2.4.2. Biblioteca e Ponto Net 

 Dar-se-á continuidade ao acesso bibliotecário, bem como, ao Espaço de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) do Porto Judeu, através do qual é 

disponibilizado ao público o acesso à internet, contribuindo para o incremento da 

sociedade de informação e, ao mesmo tempo, proporcionando o desenvolvimento de 

atividades pela Escola Básica e Integrada do Porto Judeu e Centro de Atividades dos 

Tempos Livres da Casa do Povo de Porto Judeu. 

2.4.3. Comemoração do Dia da Freguesia 

 No sentido de continuar a valorizar a “Terra e as Gentes”, a Autarquia 

promoverá o “Dia da Freguesia”. Neste sentido, pretende-se desenvolver um programa 

que registe diversas manifestações culturais e desportivas, considerando sempre o 

desejo e a promoção cultural da Vila de Porto Judeu. O programa a apresentar 

resultará também da disponibilidade financeira da Autarquia e de protocolo a celebrar 

com instituições locais, nomeadamente, a Dionysus – Associação Recreativa e 
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Cultural do Porto Judeu, parceira da Junta de Freguesia para a promoção de 

atividades e eventos locais. 

2.4.4. Museu Cultural da Freguesia de Porto Judeu 

 O projeto da criação do Museu Cultural tem-se debatido com algumas 

dificuldades, aliadas à necessidade de um espaço definitivo que proporcione a 

disponibilização ao público/turistas de representações históricas e memórias da Vila. 

Neste sentido, acreditando que será possível desenvolver futuramente a iniciativa, 

continuar-se-á a desenvolver todas as diligências junto de entidades financiadoras e 

parceiros, de forma a viabilizar o projeto pela importância e memória histórica que 

representará para a Vila de Porto Judeu. 

2.4.5. Festival de Bandas Filarmónicas 

 A promoção da Vila de Porto Judeu e a capacidade de fixar e/ou movimentar 

durante alguns dias músicos através de uma iniciativa de mérito cultural permite refletir 

e, além disso, desenvolver diversos esforços para que determinados eventos 

mantenham a sua localização e oportunidade. Deste modo, a Junta de Freguesia 

proporcionará o apoio logístico e financeiro, considerado possível no quadro do 

orçamento para 2017, de forma a facilitar a realização do Festival de Bandas 

Filarmónicas promovido pela Associação Cultural do Porto Judeu. 

2.4.6. Conselho de Freguesia 

 De forma a permitir uma proximidade no âmbito da discussão, propostas e 

projetos para o desenvolvimento integral da Freguesia, identificando e disponibilizando 

as capacidades e sinergias das instituições, a Autarquia continuará a auscultar o 

Conselho de Freguesia, criado em Setembro de 2014, no âmbito dos seus objetivos e 

fins, como também apoiar a sua atividade e funcionamento logístico.  

2.4.7. Material de Promoção da Freguesia 

 No sentido de responder à procura e também como forma de agradecer 

iniciativas realizadas na Vila, a Autarquia disponibilizará material de representação, 

nomeadamente, suportes físicos com o brasão e a história da localidade. 
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No âmbito do material de promoção da Vila, há também como objetivo uma 

reedição atualizada e bilingue, logo que possível, de forma permitir um melhor 

conhecimento da história e locais a visitar no Porto Judeu.  

2.4.8. Informação e Divulgação 

A informação sobre as atividades que se realizam na Freguesia constitui um 

meio de garantir o conhecimento aos mais variados intervenientes e público, mas 

também, a forma de permitir que a história mantenha os acontecimentos que ao longo 

do tempo são realizados. Deste modo, a Junta de Freguesia do Porto Judeu pretende 

continuar com a edição do “Âncora”, Boletim Informativo da Freguesia, para divulgar 

as ações e eventos e, ao mesmo tempo, continuar a informação online, facilitando o 

acesso à agenda cultural e aos eventos promovidos pelas instituições locais. 

2.5. Turismo e Lazer 

2.5.1. Festas do Porto Judeu e Impérios do Senhor Espírito Santo 

 Os Açores, a Ilha Terceira e, em particular, a Vila do Porto Judeu reunem 

recursos endógenos e singularidades de manifestação natural, cultural e humana que 

permitem um esforço decidido e dedicado das entidades competentes. 

Neste sentido, a Autarquia continuará a ser uma parceira ativa na promoção e 

desenvolvimento da Vila, propondo-se a apoiar logística e institucionalmente as Festas 

do Porto Judeu. 

Reconhecendo também a importância do Culto ao Divino Espírito Santo e os desafios 

que são colocados aos Impérios, a Junta de Freguesia tenderá, em modelo de 

parceria ou complememntariedade, a manter os recursos necessários à conservação, 

manutenção dos edifícios e à promoção de algumas iniciativas que se realizam em 

momento próprio e devido, de acordo com a sua disponibilidade logística e financeira. 

2.5.2. Festival de Gastronomia Local do Porto Judeu – Sabores da Terra 

 Em 2017, O Festival de Gastronomia do Porto Judeu decorrerá em parceria 

realizada com a restauração da Vila de São Sebastião e da Freguesia da Feteira. 

Após a realização em 2015, e face às dificuldades de adesão em 2016 pela 

restauração da Vila de Porto Judeu, foi decidido alargar a iniciativa, em modo de 
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convite aos Presidentes das respetivas Juntas de Freguesia. Deste modo, pretende-se 

que a realização do modelo atual possa também promover as iguarias e os pratos 

tradicionais que permitirão, com certeza, uma projeção de qualidade, no que diz 

respeito aos investimentos e dedicação realizados pelos empresários locais, 

permitindo uma promoção também da Vila de Porto Judeu pela proximidade e 

centralidade geográficas. 

2.5.3. Levantamento Histórico dos Chafarizes da Freguesia 

 O tempo permitiu que a história e o empenho mantivessem edificados grande 

parte dos chafarizes existentes na Vila de Porto Judeu. Assim, manifesta-se de 

importância local e turística a recolha da sua história para memória futura dos 

habitantes e visitantes. Neste sentido, a Autarquia continuará, sistematicamente e por 

meio de programas de ocupação voluntária de jovens, a atualizar a informação 

existente, bem como, a publicar, da forma que se julgue mais conveniente, a recolha 

da informação efetuada e produzida acerca das diversas histórias e “dizeres”. 

2.6. Recursos Naturais e Urbanismo 

 A sintonia entre o bem estar e a vivência dos habitantes da Vila deverá pautar-se 

por um investimento de esforços, cada vez mais disponibilizados, visando a 

manutenção e a requalificação da arquitetura paisagística. Deste modo, a Autarquia 

continuará a investir e a reforçar os seus recursos humanos e logísticos, dentro das 

suas possibilidades, na requalificação da arquitetura paisagística. Ao acompanhar a 

orientação à presente atividade, continuará a existir o empenho em desenvolver, em 

parceria, campanhas de sensibilização ambiental junto de determinados públicos. No 

que se refere ao urbanismo, nomeadamente e em particular, à prestação de serviços 

de limpeza, a Junta de Freguesia manterá a sua atividade respeitante à recolha de 

resíduos das explorações agrícolas e recolha seletiva de lixos, limpeza e manutenção 

de estradas, praças, largos, ruas e canadas, como também, a limpeza periódica da 

orla marítima e das ribeiras. 
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 3. PROJETOS DE INVESTIMENTO 

3.1. Trânsito, Sinalética e Toponímica 

 Os acessos aos diferentes locais da Freguesia merecem a melhor sinalização, 

de modo a que ao nível da segurança rodoviária e de peões seja possível garantir a 

maior proteção exegível. Por outro lado, importa também, visando a importância 

Turística da Vila de Porto Judeu manter atualizados a referências aos pontos de visita, 

bem como, a circuitos a realizar dentro da própria Vila. Deste modo, a Autarquia 

pretende, em parceria com a Câmara Municipal e Governo Regional, continuar a 

reforçar a sinalética de acesso a zonas turísticas e sinalizar os locais de entrada e 

saída de passageiros e utentes dos transportes escolares, ou dos transportes 

públicos, numa sintonia com as possibilidades logísticas e financeiras dos parceiros. 

Importa ainda sublinhar que as necessidades relativas à preocupação com 

investimento ao nível do trânsito passarão por realizar esforços objetivos, no que se 

refere ao melhoramento contínuo e/ou edificação de abrigos de passageiros e 

respetivos utentes de transportes públicos, sempre que se julgue necessário. Sem ser 

de avalição menor, quanto à importância e ao empenho manifesto pela Autarquia para 

2017, no quadro das suas competências e disponibilidade financeiras, continuar-se-ão 

a desenvolver iniciativas relativamente ao melhoramento de zonas de estacionamento, 

bem como, de acesso às pastagens inerentes ao perímetro da Vila de Porto Judeu. 

3.2. Acesso, Requalificação e Adaptação de Espaços Públicos e Turísticos 

 A Junta de Freguesia do Porto Judeu manifesta a intenção de continuar a 

valorização dos seus recursos locais que se mantêm disponíveis à população. No que 

concerne às diferentes áreas de intervenção, importa salientar a atenção redobrada 

para algumas zonas verdes e de lazer, nomeadamente, o Parque das Quatro Bicas 

(em estado de reflorestação), o Terreno anexo ao Pavilhão Gimnodesportivo do Porto 

Judeu (em processo de execução) e a Zona Desportiva e de Lazer junto à antiga 

Escola Brianda Pereira. Por iniciativa direta, e/ou em parceria com outras entidades, 

continuar-se-ão a manter os Chafarizes da Freguesia, a orla marítima entre o Porto de 

Pescas e a Zona Balnear da Baía. Por fim, considerando-se um espaço público e 

turístico de enorme potencial e valor, a Junta de Freguesia procederá à finalização do 

trilho pedestre e circuito de manutenção física ao ar livre junto à orla marítima, após as 

consequências resultantes do temporal de catorze de dezembro de 2015. 
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 No que respeita à reconstrução histórica do Porto Judeu, a Junta de Freguesia 

tem a intenção, de acordo com as disponibilidades financeiras e recursos humanos 

próprios, e de terceiros, nomeadamente, Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 

Fundos Estruturais Comunitários, ao abrigo do Programa Portugal 2020, iniciar o 

processo de requalificação do Forte de Santo António, junto à Porto de Pescas e 

Recreio. 

4. INVESTIMENTOS E AÇÕES A REALIZAR NA AUTARQUIA A CARGO DE 

OUTRAS ENTIDADES 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu, atenta às necessidades e responsabilidades 

inerentes ao investimento e intervenção de outras entidades, procurará intervir em 

cooperação com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e com o Governo 

Regional dos Açores, de modo à concretização dos seguintes Projetos: 

• Recolha seletiva do lixo; 

• Manutenção do Curso da Ribeira do Testo; 

• Repavimentar a Rua Porta Alegre e Rua Pedro Francisco; 

• Ligar a Rua Pico do Alferes à Rua Pedro Francisco; 

• Análise, avaliação e futura construção de uma estrada alternativa ao Terreiro; 

• Redes de abastecimento de água e de luz às explorações e caminhos 

agrícolas; 

• Requalificação do Porto de Pescas: equipamentos de apoio para a pesca e 

atividades de lazer; 

• Manutenção e melhoramento dos caminhos agrícolas – IROA. 

5. CONCLUSÃO 

 As Grandes Opções do Plano e Orçamento da Junta de Freguesia do Porto 

Judeu para 2017 refletem uma atitude que visa, acima de tudo, o desenvolvimento 

sustentável da Freguesia, mas, ao mesmo tempo, a valorização e o bem estar dos 
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habitantes, disponibilizando-lhes um conjunto de oportunidades e recursos essenciais 

à sua valorização, ocupação e fixação. 

 Para 2017, da cultura ao desporto, destacando também as oportunidades 

sociais, juvenis e culturais, a Autarquia do Porto Judeu apresenta um plano com 

muitas iniciativas e futuras parcerias, de modo a que, no quadro das suas 

competências e, por ventura, co-participação financeira, possa ser um parceiro efetivo, 

ativo e impulcionador de inúmeras atividades institucionais. 

 A solidariedade social, a educação, a valorização do património histórico, a 

saúde e a segurança são também áreas fulcrais para o desenvolvimento do plano, 

registando-se uma preocupação em sinergias, alternativas e repostas a diversos 

desafios e situações. 

 As linhas de orientação são apenas oportunidades para se fazer sempre melhor, 

mas dificilmente se esvaziam nas preocupações constantes e permanentes de uma 

localidade, pelo que o associativismo, a educação e o emprego, a cidadania, turismo e 

lazer, recursos naturais e urbanismo serão pilares sustentáveis de ações que se 

desejam participadas por todos, mas acima de tudo assentes na responsabilidade, 

vontade e dinâmica de uma equipa que, tal como todos, manterá o nome da Vila de 

Porto Judeu como uma referência de desenvolvimento e dinamismo. 

Porto Judeu, 22 de dezembro de 2016. 

 

A Junta de Freguesia 

 

 

 

 

 

 



 
M A P A  D E  P E S S O A L  D A  J U N T A  D E  F R E G U E S I A  D E  P O R T O  J U D E U  P A R A  O  A N O  2 0 1 6  

C O N C E L H O  D E  A N G R A  D O  H E R O Í S M O  
(art.º 5 da Lei 12/A/2008 de 27 de fevereiro) 

 

Atribuições/Competências/Atividades Cargo/carreira/categoria 
Área de formação 

académica e/ou profissional 
Número de postos de trabalho Obs. 

Execução de funções de expediente, nomeadamente 
registo, classificação e expedição de documentação e 
correspondência, arquivo, secretaria, contabilidade e 
processamento, atendimento ao público, assegurar 
processos de contraordenações, garantir apoio técnico 
aos órgãos da freguesia, etc., tendo em vista assegurar o 
bom funcionamento de prestação de bens e serviços. 
 

Assistente Técnico Administrativa 1 

Modalidade de relação Jurídica de 
emprego público: CTFP por tempo 
indeterminado transitado da anterior 
nomeação definitiva por força das Lei 
N.º 12/A/2008, de 27 de fevereiro. 

Proceder à limpeza do cemitério; 
Informar a Junta de Freguesia sobre situações que 
tenham implicações na higiene pública e salubridade na 
área do cemitério; 
Zelar pelo bom funcionamento das instalações; 
Assegurar as demais funções que por lei ou deliberação 
da Junta de Freguesia ou Assembleia de Freguesia, lhe 
sejam cometidas;  
Outros serviços de caráter operativo não especificado. 

 

Assistente Operacional Serviços gerais 1 

Modalidade de relação Jurídica de 
emprego público: CTFP por tempo 
indeterminado transitado da anterior 
nomeação definitiva por força das Lei 
N.º 12/A/2008, de 27 de fevereiro. 

Proceder à limpeza semanal da Casa Mortuária e após a 
realização de cada velório; 
Proceder à limpeza semanal da Ermida do Cemitério de 
Santa Cruz. 

Assistente Operacional Serviços gerais 1 

Modalidade de relação Jurídica de 
emprego público: CTFP por tempo 
indeterminado transitado da anterior 
nomeação definitiva por força das Lei 
N.º 12/A/2008, de 27 de fevereiro. 

 
 

Porto Judeu, 22 de dezembro de 2016 
 
 

A Junta de Freguesia 
 

 

 

 


