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Introdução
O Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Junta
de Freguesia de Mire de Tibães para o ano 2015, pretende dar continuidade ao trabalho
perspetivado no primeiro ano de mandato deste executivo e, ao mesmo tempo, ser uma
base de referência, no sentido de estimular, dinamizar e concretizar as expectativas,
oportunidades e benefícios em prol de uma maior qualidade de vida dos habitantes de
Mire de Tibães.
Tal como no mandato anterior, na elaboração destes documentos procurámos a
realização de investimento efetivo, sem no entanto, descurar as dificuldades financeiras
do Município.
Assim, estes documentos previsionais visam claramente desenvolver as condições
financeiras, administrativas e estruturais necessárias ao reforço do investimento na
freguesia, de forma a dotá-la de melhores infraestruturas e de melhores equipamentos
públicos, em resultado dos protocolos de delegação de competências estabelecidos e a
estabelecer com o Município de Braga.
Como objetivos estratégicos para o ano em curso estão, entre outros casos, a
continuidade da execução de alguns objetivos não concluídos, o apoio aos equipamentos
sociais (coletividades, Escolas e Jardins de Infância), com o objetivo de, por um lado,
fomentar um melhor serviço aos habitantes da freguesia, e por outro, minimizar os custos
de funcionamento. O cumprimento dos objetivos traçados, que representa motivação mas
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também consciência das dificuldades do tempo que corre, leva-nos a ser ainda mais
rigorosos.
Quanto ao Plano Plurianual de Investimentos, é importante reforçar a ideia de que
este documento representa um período móvel de quatro anos, ou seja, os investimentos
e projetos retratados neste documento resultaram, por um lado, de um planeamento
inicial, aquando da tomada de posse deste executivo, e, por outro, dos reajustamentos
introduzidos no início de cada período de gestão, sendo que o documento espelha a
política e a estratégia do executivo em termos de investimento para a freguesia.
Este Plano, aqui expresso, marca a determinação do executivo em desenvolver
projetos que assegurem o apoio às situações de carência financeira dos nossos
fregueses derivadas da grave crise financeira e económica a que se assiste, mantendo as
tradicionais atividades de apoio à educação, à cultura e demais áreas de atuação desta
Junta.
A crise financeira e económica que atravessamos tem vindo a agudizar-se e são
maiores os constrangimentos orçamentais, pois os fundos transferidos pelo Estado
mantêm aproximadamente o mesmo valor, mas por outro lado os custos com a
eletricidade, água e gás aumentaram, bem como outros bens e serviços de consumo
corrente.
Prosseguir-se-á a política de cooperação com as instituições da Freguesia no sentido
de encontrar soluções para os problemas sociais mais prementes que nos forem
apresentados e assegurando iniciativas conjuntas, nomeadamente, nas áreas da
educação, cultura e desporto, aproveitando sinergias e conjugando esfo0rçoes que
contribuam para a concretização de projetos diversificados e que abranjam os vários
níveis etários da nossa população.
Apesar dos constrangimentos, quer de natureza humana, financeira, técnica ou
material, o posicionamento da Junta é de veemente firmeza na procura de soluções que
contribuam para o progresso, o bem estar e a qualidade de vida da comunidade, tendo
em vista uma sociedade mais justa e solidária, fundada nos valores na democracia
participativa.
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AÇÕES
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Quer a educação básica, quer a formação ao longo da vida devem ser olhadas
enquanto elementos potenciadores de oportunidades e capacitação dos indivíduos.
Assente na lógica de que a aprendizagem acompanha os indivíduos ao longo de toda a
sua vida e nos mais variados contextos, pretende-se implementar as seguintes atividades:
•

Dinamização e gestão das AAAF, na rede pré-escolar, bem como da CAF na rede
do primeiro ciclo, proporcionando às crianças um espaço orientado para o
desenvolvimento de atividades lúdicas, culturais e desportivas, valorizando a sua
autonomia e capacitando-as para a socialização com o mundo que as rodeia.

•

Implementação de programa eletrónico de controle de refeições através de cartão,
para todas as escolas da freguesia.

•

Promoção de ações de formação em várias áreas de acordo com o quadro do
plano de formação da TecMinho ou outras entidades para 2015: Inglês,
Informática, gestão de conteúdos nas redes sociais, SBV – Suporte Básico de
Vida, entre outras que venham a mostrar interesse pelos cidadãos e que esteja
disponível.

•

Iremos proporcionar atividades próprias, destinadas à Comunidade durante o
próximo ano de 2015, e em parceria com os movimentos da freguesia que
desejaram dar o seu contributo, nas diversas áreas, para o enriquecimento deste
plano cujos instrumentos possibilitem mais e melhor conhecimento, quer em
atividades lúdicas, quer na vertente da aprendizagem em várias vertentes
associadas ao ensino das nossas tradições.
AÇÃO SOCIAL / SOLIDARIEDADE / EMPREGO E SAÚDE

A Junta de Freguesia de Mire de Tibães propõe-se, para o ano de 2015, intervir
ativamente naquela que é a questão emergente do nosso país, a procura e a resposta
para as questões sociais, de uma sociedade cada vez mais fragilizada economicamente e
carente nas suas necessidades. Articular e projetar as melhores respostas é pois mais um
desafio para o ano que se avizinha.
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Tendo consciência de que somos um importante elo nas respostas às dificuldades,
funcionaremos na prática para “além da própria Lei”, como uma espécie de “pivot” entre a
Comunidade e as Instituições que na prática e nas suas funções desenvolvem respostas
junto da comunidade, encaminhando e encontrando soluções que minimizem cada
dificuldade que nos é apresentada. Avaliar, caso a caso, e em sintonia com instituições de
cariz social, elaborar e aprofundar iniciativas em diversas áreas, dando destaque na ajuda
às pessoas e famílias em dificuldades crescentes. Aguardamos com expectativa o
“desenlace”. Assim sendo, prevemos distintivamente, fazer ações concretas nas
seguintes temáticas:
•

Árvore Solidaria; Dispensa Alimentar; Caminhada Solidaria; + Tibães, + Saúde;
Higiene e Saúde Oral.

•

Apoiar os Cidadãos no preenchimento e ou envio via Web do IRS, bem como
auxiliar o pedido de isenção de taxas moderadoras.

•

Projeto Braga Ativa, do Município, para a promoção do desporto Sénior.

•

Realização de sessões / palestras de procura ativa de emprego em parceria com o
IEFP ou outras entidades que se queiram associar.

•

Cartão CCRT (Cartão Residente em Tibães) com benefícios sociais e comerciais
para toda a população aderente.

•

Promover a integração profissional de pessoas desempregadas da freguesia,
principalmente através de Estágios Profissionais, CEI-Contratos de Emprego e
Inserção.

•

Articulação com a GNR de sessões de esclarecimento sobre Segurança e Burlas,
Projeto (Idosos em Segurança).

•

Palestra sobre nutrição para toda a população.

•

Festa de Natal para as crianças da freguesia, em parcerias com o Grupo Unidos,
Associação de Pais e Paroquia de Mire de Tibães.

•

Realização de um Jantar de Natal Solidário para os Idosos da Freguesia.
AMBIENTE / ESPAÇOS PUBLICOS / INFRAESTRUTURAS
Cada vez mais o meio ambiente deve ser uma responsabilidade partilhada entre

todos os atores locais. Considerando não só o meio ambiente no seu conceito mais
amplo, contempla-se aqui a higiene e limpeza dos espaços públicos e comuns.
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Assim, de forma a contribuir para o bem-estar geral e incrementar na população
hábitos de conservação do meio ambiente, pretende-se desenvolver as seguintes
atividades:
•

Descobrir enumerar e registar as diferentes espécies de árvores.

•

Realizar análises periódicas às águas das fontes e fontanários da freguesia.

•

Pugnar pelo melhoramento dos espaços verdes e jardins bem como ruas e pontos
de depósito de lixo doméstico, nos meios mais populacionais.

•

Identificação e comunicação à EDP de casos de postes sem iluminação

•

Requalificação do Largo de Ruães,

•

Alargamento do Cemitério

•

Primeira fase da construção da Casa Mortuária

•

Abertura de novas janelas na EB1 do Carrascal

•

Caminho de S.Filipe 1ª Fase

CULTURA / DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Neste capítulo, torna-se imperioso reconhecer a importância não só no contexto
local de Freguesia e Município, mas também para a Região que no passado se
denominava de “Couto de Tibães”.
•

Comemoração do dia da Freguesia

•

Manter a colaboração na área do ensino de atividades artesanais, trabalhando o
projeto “Mãos com Arte” com todos os interessados.

•

Recurso aos programas disponíveis, nomeadamente do IPJ, para a realização de
atividades de férias, OTL, entre outras.

•

Unir gerações – Junta Netos e Avós numa atividade de interesse geracional e
Cultural. É um fantástico encontro onde também homenageamos todos os Avós.

•

Feira do Livro - A Freguesia de Mire de Tibães, em articulação e parceria com um
livreiro local e movimentos da freguesia, realizará uma feira do livro.

•

Concurso de Maios - Uma atividade que nos vamos orgulhar de ter réplicas de
“Maios” fantásticos na nossa Freguesia.

•

Apoiar, dentro das possibilidades económicas da Junta de Freguesia, os clubes
representativos de Mire de Tibães.
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•

Continuar a apoiar as diversas atividades promovidas e em parceria com o
Mosteiro de Tibães.

•

Participar e apoiar atividades que promovam a divulgação da freguesia das suas
tradições e cultura.

Apoiar as coletividades no que respeita não só a atribuição de subsídios mas também no
estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de projetos, privilegiando a
contratação ou promoção de espetáculos realizados pelas Associações ou Movimentos
da freguesia, valorizando assim o seu trabalho.
•

Percursos Históricos da Freguesia – Atendendo ao êxito que têm tido as
caminhadas pedestres lançamos uma iniciativa “caminhar e conhecer o nosso
Património”, juntando dois interesses num só, isto é, a questão da caminhada em
si e benefícios para a saúde.

NOTA FINAL
Só um bom relacionamento com todas as instituições permite um resultado final
positivo, assente em princípios transversais e universais: RIGOR, TRANSAPARÊNCIA,
INDEPENDÊNCIA e COMPETÊNCIA. Sejam elas Associações de Moradores, de Pais,
Grupo de Jovens, Escuteiros, Grupo Unidos, Rancho Folclórico, Centro Social, Mulheres
em Movimento, FNA, grupos desportivos, Comissões de festas, Coros, Paroquia,
Município.
A aplicação fundamental destes princípios prende-se com o máximo e sincero
respeito deixando abertas todas as portas para a procura das melhores soluções para
servir quem em nós deposita confiança.
É assim que contribuiremos com sugestões para a sua melhor rentabilização no
futuro e apresentação pública e em simultâneo das suas atividades.
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