
 
 
BANCADA NA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE OEIRAS E SÃO JULIÃO DA 
BARRA, PAÇO DE ARCOS E CAXIAS 
 
 

 
 Assembleia Ordinária de 20 de Dezembro de 2017 
 

PROPOSTA DE MEDIDAS A INTEGRAR AS GOP  

  
 
Numa primeira leitura das GOP e Orçamento e tendo em conta o quadro legal para a 
Delegação de Competências, entendemos ser nossa obrigação referir algumas das 
omissões e/ou imprecisões de que os documentos enfermam: 
 
REPAROS 
 

 Terrados 
Há uma revalorização dos Terrados, sem que se perceba por que via; 
e quais os Terrados? 

 Receitas 
Previsão de crescimento da 72,49% nas receitas, inscritas em Outros – 
por que via? 

 Venda de Bens e serviços Correntes 
Desagregar, para que se avalie a credibilidade da previsão de tal 
crescimento 

 Reforma geral do Sistema Informático de comunicação com os cidadãos 
É mais uma reforma, que não sendo desnecessária está, no entanto, 
longe de inscrever os recursos indispensáveis a tal operação 

 Intervenção Social no conjunto das áreas especializadas 
Nota-se a preocupação alargada do Executivo, mas desinveste-se no 
Orçamento 

 Telefones 
O custo global está muito além do que as novas relações das operadoras 
com os clientes permitem 

 
 
 
 
MEDIDAS ESTRUTURANTES 
  

 Delegação de Competências 
Reclamar junto da Câmara Municipal de Oeiras a aplicação do disposto 
legal para a DC, e estabelecer um quadro de prazos para e restruturação 
administrativa e executiva da Junta, de forma a acomodar com eficácia a 
alocação de meios humanos, técnicos e envelopes financeiros. 
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 Educação 
As medidas propostas não são as necessárias ao novo quadro legislativo, 
e a importância do sector leva-nos a apresentar um documento 
independente que juntamos a este  

 Conselho das Comunidades 
Órgão constituído por representantes das Comunidades do território da 
União, como identificador constante das insuficiências existentes e 
encaminhador de propostas de soluções para as instâncias mais 
adequadas; suportado por um Gabinete 
jurídico/administrativo/formativo 

 Qualificação do Cidadão 
Cursos/oficinas de formação para todas as faixas etárias, em articulação 
com a Escola e Universidade, nas áreas da Política; Administração 
Pública; Ética; Jornalismo; História; Artes 

 Financiamentos/Apoios 
Elaboração de um quadro de critérios para a atribuição de subsídios e 
monitorização de resultados dos financiados 

 Cultura 
Correlação das Artes com o Património Monumental e o 
Turismo/Hotelaria; 
Correlação das Artes apoiadas e em geral com a Escola e a Universidade: 
Criação de Residências de Artistas e Oficinas de Artes e correlação com 
a Escola para a potenciação de talentos 

 Transporte Social porta-a-porta 
Suprir a manifesta falta de meios de acesso/mobilidade de uma parte 
relevante da população do território da União, através da criação de 
percursos devidamente estudados e pré-estabelecidos, servida por uma 
pequena frota de minibus 

 Oeiras Cuida 
Assistência médica domiciliária para os casos de necessidade 

identificada 
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