União das Freguesias de Évora
(S. Mamede, Santo Antão e Sé e S. Pedro)

Opções do Plano 2015

Introdução:
Após o primeiro ano de mandato, a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Évora, apresenta
o Plano de Atividades para 2015, cujo principal objetivo será o de fortalecer e concluir os projetos
em curso que advêm do anterior mandato e de implementar novos projetos e linhas de ação para
os próximos anos. Para o ano de 2015, as Opções do Plano, à imagem do ano anterior, estarão
centradas nas preocupações e interesses dos residentes destas freguesias do Centro Histórico, os
quais temos vindo a auscultar, quer em contactos diretos, quer através de reuniões realizadas para
o efeito, com a população e com as associações socioculturais presentes nesta freguesia, num
trabalho que vamos continuar a incentivar, reforçando uma gestão pública, participada e interativa.
Procuramos ao mesmo tempo, continuar a pautar a nossa ação na defesa de uma política nacional
que restitua os órgãos autárquicos que compõem as atuais uniões de freguesias às suas populações,
pela defesa da autonomia do poder local, do serviço público, dos trabalhadores, dos reformados,
pensionistas e idosos, na defesa da constituição de Abril.
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As opções do plano e orçamento são os principais documentos legais que fundamentam e orientam
o trabalho desenvolvido pela União das Freguesias. Estes documentos contêm as orientações
políticas e programáticas, projetos e ações, que nos propomos concretizar em 2015, com base nas
linhas de orientação que assumimos para o atual mandato. A gestão que iniciámos há um ano
assenta claramente em critérios de rigor e transparência, no interesse público e pelos direitos dos
cidadãos, pela melhor gestão do espaço urbano e pela valorização e requalificação do espaço
público, assim como, pela valorização dos nossos valores culturais e sociais. As nossas opções serão
sempre pautadas por este espírito de igualdade e de justiça social.
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Vamos, ainda, continuar a dar prioridade às ações que contribuam para a revalorização e animação
do Centro Histórico, procurando dentro do possível, apoiar os agentes sociais, culturais e
desportivos, da freguesia, na programação de atividades socioculturais e de lazer. Ainda que
limitados pela escassez de recursos ao nosso dispor e apelando por isso à participação e
envolvimento de todos os fregueses, esperamos continuar a contribuir com as opções do plano aqui
enumeradas para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento da nossa Freguesia.
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Opções do Plano 2015
Atividades a desenvolver:

1. Ação Social
1.1. Continuar a contribuir com a nossa ação, para o combate às desigualdades e para o
reforço das respostas sociais, apoiando as associações de solidariedade social da União das
Freguesias de Évora e participando ativamente na Comissão Social do Concelho de Évora;
1.2. Ativar a partir de Janeiro de 2015, a oficina domiciliária da Junta de Freguesia (projeto
que visa atender a problemas relacionados com pequenas obras de melhoria básica à habitação de
carenciados e idosos);
1.3. Realizar uma reunião de preparação de um grupo de trabalho, com vista à reativação da
comissão social de freguesias;
1.4. Prestar apoio à população mais idosa, envolvendo as associações da área da freguesia,
na realização de projetos que promovam a intergeracionalidade e a animação socioeducativa, onde,
com o apoio da com câmara municipal e de outros parceiros, pretendemos travar o estigma do
isolamento e o sedentarismo na população mais idosa.
1.5. Realização de um projeto de caráter intergeracional;
1.6. Promover com as forças de segurança ações que visem melhorar os aspetos de
segurança das populações;
2. Cuidar do Espaço Público
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2.1. Zelar pela realização atempada de pequenas obras de manutenção com impacto nas
acessibilidades e na saúde pública;
2.2. Apoiar a revitalização de largos, praças e outros espaços públicos, através da realização
periódica de atividades culturais e recreativas, bem como a partir da criação e recuperação de
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No sentido de uma freguesia melhor, um centro histórico branco e limpo, vamos em articulação
com a Câmara Municipal, procurar reforçar a intervenção no espaço público e também sensibilizar e
apelar aos residentes para a sua colaboração no cuidar da sua habitação e da sua rua.
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mercados de rua, em articulação com as diversas associações da freguesia, escolas e outras
entidades;
2.3. Intervir no sentido de garantir uma iluminação pública mais eficaz, em articulação com
as autoridades competentes para o efeito.
2.4. Promover a execução de arranjos e pequenas obras para requalificação de diversos
espaços da freguesia. Estas intervenções serão articuladas e programadas com a Câmara Municipal;
2.5. Colocar e manter as placas toponímicas;
3. Higiene e Limpeza
3.1. Aprofundar e reforçar na área da freguesia as condições de higiene e limpeza e da
recolha do lixo. Ponderar e propor a criação ou recuperação de novos pontos de recolha de lixo e de
novos ecopontos;
3.2. Apoiar ações de sensibilização, no tratamento responsável de canídeos e de outros
animais de estimação, em defesa e proteção da saúde pública;
3.3. Promover uma campanha de sensibilização: ”Tratar dos canídeos na defesa da saúde
pública”;
3.4. Articular com diferentes instituições a promoção de uma verdadeira consciência
ambiental no sentido de cuidar do espaço comum;
3.5. Reforçar o número de dispensadores de sacos para excrementos de canídeos
espalhados pela área da freguesia;
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4.1. Participar nas Comissões Municipais respetivas.
4.2. Continuar a desenvolver ações que visem o reforço da segurança e da mobilidade da
população na área da freguesia;
4.3. Pugnar pela aplicação e pelo cumprimento das normas que regulam o trânsito em zonas
pedonais com tráfego condicionado e de estacionamento tarifado;
4.4. Articular com a comissão municipal de trânsito no sentido de melhorar o ordenamento
de trânsito nalgumas zonas da freguesia e a sinalização presente.
4.5. Assegurar a repavimentação ou a criação de passadeiras no Centro Histórico.
4.6. Pugnar pela aplicação das normas vigentes relativas à acessibilidade a cidadãos com
deficiência e dificuldades de locomoção em espaços e edifícios públicos e empenhar-se na sua
aplicação e cumprimento;
4.7. Realizar pequenas obras de requalificação do espaço público;
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4. Segurança e Mobilidade
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5. Juventude e Educação
5.1. Continuar a gerir a cantina da Escola de S. Mamede e o fornecimento de materiais de
higiene e limpeza para a escola;
5.2. Apoiar a manutenção e o melhoramento do edifício da Escola de S. Mamede, de acordo
com as competências e as disponibilidades da Junta de Freguesia;
5.3. Apoiar as Associações de Pais na área da União das Freguesias de Évora;
5.4. Apoiar iniciativas de ocupação de tempos livres;
5.5. Apoiar alunos carenciados.
5.6. Realização de um projeto de caráter intergeracional;
5.7. Concluir as obras do polivalente da Escola de S. Mamede e preparar a disponibilização
deste equipamento para o serviço da comunidade, fora do horário escolar;
5.8. Reforçar a relação entre a escola e a comunidade, através da organização de atividades
variadas e envolver nestas ações e sempre que possível, outras associações da freguesia;
6. Cultura
6.1. Apoiar as Associações e as atividades culturais na área da União de Freguesias;
6.2. Promover ações de valorização das tradições e do património;
6.3. Organizar passeios/visitas culturais para a população da freguesia;
6.4. Celebrar as datas comemorativas mais significativas, através de eventos alusivos á data;
6.5. Organizar eventos culturais na sede da Junta de Freguesia;
6.6. Criação e organização de um concurso intergeracional de doçaria entre os fregueses,
com provas e outras atividades, e com a publicação final de um livro de receitas do concurso;
6.7. Pugnar pela reutilização de edifícios públicos devolutos, para uso comunitário;
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7.1. Apoiar as Associações e as atividades desportivas na área da União das Freguesias de
Évora, no sentido de fomentar a prática desportiva e a atividade de manutenção física;
7.2. Continuar a apoiar e a realizar, em conjunto com outras instituições, atividades no
âmbito desportivo;
7.3. Implementar a instalação de equipamentos desportivos de ar livre, na área da União das
Freguesias de Évora;
7.4. Promover a participação da população e associações da freguesia em torneios
interfreguesias já existentes;
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7. Desporto
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8. Turismo e Património
Apoiar ações de animação cultural e de promoção turística no Centro Histórico de Évora,
Património Mundial da Humanidade;
9. Comunicação
9.1. Manter ativa a nova página do sítio da Junta de Freguesia, como um canal privilegiado
de informação e de interlocução com os munícipes;
9.2. Editar regularmente o boletim informativo sobre a atividade da freguesia;
10. Sede da Junta
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Realizar pequenas obras de manutenção e conservação do espaço onde está sediada a União das
Freguesias de Évora (pátio, sala de ocupação dos tempos livres e sala de reuniões), com vista à sua
melhor utilização.

