APRESENTAÇÃO DO SITE
Desde o início do Mandato que este Executivo ambicionava lançar o Site da
Freguesia de São Julião.
Era para nós ponto assente a necessidade de entrar na Era Digital e de avançar,
com consistência, com um projecto online que viesse também cumprir alguns
objectivos que traçámos ao nível da Simplificação e Modernização Administrativa
da nossa Autarquia.
Foi um processo moroso, muito mais do que esperávamos. Mas o mesmo deveu-se
fundamentalmente à nossa ambição de lançar um Sitio na Internet que fosse,
simultâneamente, um espaço de Promoção Turística da Freguesia, de informação
aos Fregueses, e de prestação de serviços eficaz e inovador. O tempo que
demorámos para lançar este Portal deveu-se também à obrigação que assumimos
para nós próprios de cumprir os requisitos legais em vigor, nomeadamente no que
toca à Segurança de Protecção de Dados de quem a partir de hoje utilizar o nosso
site.
Como a pressa, muitas vezes, é inimiga da perfeição hoje podemos dizer...
Demorou, mas valeu a pena.
Depois de vários meses de trabalho exaustivo, que incluíram a idealização e
concepção deste Portal, é agora possível dar a conhecer este espaço digital que
passa a estar ao serviço de toda a Freguesia.
Assim, e antes de olharmos para o site propriamente dito, não podemos deixar de
assinalar alguns objectivos que traçámos e que agora vemos materializados.

Com o site da Freguesia de São Julião acreditamos que passa a ser possível a partir
de hoje:

-

Criar um elo de aproximação entre os fregueses e a nossa Autarquia

-

Envolver a população com a Vida da Freguesia

-

Desburocratizar e Agilizar Serviços

-

Facilitar a Vida aos Fregueses permitindo a consulta de informação,
solicitação de documentos, pedidos de esclarecimento, participação de
anomalias no espaço público, solicitação de informações em tempo real,
etc., sem deslocações à Sede da Junta.

-

Cumprir as exigências legais das Autarquias no que toca à sua presença
Online e divulgação dos diversos documentos de gestão da mesma.

-

Promover uma total transparência do desempenho autárquico através da
disponibilização de todos os documentos que estão na base do exercício
dos Órgãos desta Autarquia, nomeadamente as Actas das Reuniões de
Executivo e Assembleia de Freguesia, Relatórios de Actividades, Planos e
Orçamentos, Prestações de Contas, etc.

-

Facultar a utilização de um Balcão Virtual – totalmente seguro ao nível da
Protecção de Dados – que proporcione ao utente a possibilidade de
requisitar documentação sem ter de se dirigir à Junta de Freguesia uma
única vez.

-

Utilizar o site da Freguesia como “mote” para uma necessária
reorganização interna dos Serviços desta Autarquia, nomeadamente
através da implementação de um sistema digital de gestão documental
que fica, a partir de hoje, a funcionar em plena articulação com o Balcão
Virtual e endereços electrónicos desta Junta.

-

Criar um espaço de informação Online que permita á população
acompanhar a vida da Freguesia, espaço esse que está a partir de agora à
inteira disposição das Colectividades, Instituições, Clubes, Associações,

Grupos de Escuteiros, Escolas e a todos quantos queiram utilizar esta
ferramenta digital para divulgar iniciativas que acontecem em São Julião.
-

Conscientes do poder da Internet no nosso quotidiano, criar um espaço de
Promoção Turística da nossa Freguesia de forma a podermos dá-la a
conhecer melhor a quem potencialmente nos poderá vir a visitar.

Apesar de ter sido dado este primeiro passo acreditamos que este Portal está ainda
longe de estar concluído.
Conscientes que há sempre coisas a acrescentar e melhorar, continuaremos a
trabalhar no sentido de transformar este Portal numa referência para todos os que
nos visitam e dele usufruem com vista a uma melhoria dos serviços que prestamos.
Contamos consigo e com as suas sugestões para melhorar e enriquecer este
espaço.
O Presidente da Junta de São Julião, Vítor Coelho

