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Introdução:  

  

No final do segundo ano de mandato, a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Évora, 

apresenta o Plano de Atividades para 2016, cujo principal objetivo será o de dar continuidade aos 

projetos em curso que se iniciaram sob a gestão do presente executivo e que se verificou terem tido 

a maior aceitação por parte das populações e de terem consolidado uma nova proposta de gestão 

dos recursos da freguesia, tendo em conta uma atenção muito particular para as necessidades reais 

das populações, nomeadamente no que se refere à sua realidade socioeconómica, à educação, à 

cultura e finalmente, à melhoria do espaço público.  

 

Para o ano de 2016, as Opções do Plano, estarão centradas nas preocupações e interesses 

dos residentes destas freguesias do Centro Histórico, os quais temos vindo a auscultar, 

nomeadamente através de contactos diretos e de reuniões públicas 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.   

Foi assim em diversas reuniões públicas onde se abordaram temas diversos, 

designadamente na discussão pública dos Planos de Atividades, na discussão da problemática da 

isenção do IMI no Centro Histórico de Évora, na apresentação e discussão das normas de apoio ao 

movimento associativo, e muito recentemente, no passado dia 21 de Novembro, integrado no 

programa “Caminhos do Concelho”, promovido em parceria com a CME, a reunião pública de 

debate sobre os problemas da cidade e da freguesia, que contou com a presença dos executivos da 

câmara municipal e da junta de freguesia, onde se abordaram os temas mais importantes na cidade 

de Évora, no presente e nas suas perspetivas de futuro, dificuldades e oportunidades, culminando 

uma visita a toda a freguesia que se iniciou ao início do dia com reuniões com diversas associações 

da freguesia, com a passagem por vários pontos importantes da freguesia, auscultando os seus 

habitantes, propondo intervenções, procurando soluções em conjunto com a população. 

Na defesa de uma melhor serviço público e de um poder local livre e independente, ativo e 

interveniente, na defesa da constituição de Abril e do seu legado autárquico, vamos continuar a dar 

prioridade às ações que contribuam para a revalorização e animação do Centro Histórico, para o 

apoio aos agentes sociais, culturais e desportivos da freguesia. Tem sido assim, por exemplo, nas 

intervenções realizadas e por todos elogiada na Escola de S. Mamede, onde se terminou 

designadamente a obra de construção do pavilhão multiusos da escola, na participação da junta de 

freguesia nomeadamente na realização do festival “Cenas ao Sul”, que contou com inúmeras 
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realizações de caráter cultural que animaram todo a cidade e o seu centro histórico, com a parceria 

das associações da freguesia, brindando visitantes e população com espetáculos, exposições e 

muitas outras atividades culturais. Também foi assim na recuperação do espaço público, com o 

lançamento de inúmeros projetos e com a conclusão, já este ano, de alguns deles, destacando-se as 

obras realizadas no Largo Evaristo Cutileiro (Largo de S. Mamede) onde foram recuperados e 

colocados a serviço à população os tanques, o bebedouro e o chafariz existentes no largo, 

desativados há muitos anos.      

 

Ainda que limitados pela escassez de recursos ao nosso dispor, esperamos dar continuidade 

a um processo determinante na reabilitação do centro histórico de Évora, dignificando em grande 

medida a intervenção pública que se impõe, dando uma resposta plena e responsável às 

populações, demonstrando inovação e elevação, demonstrando ainda uma intervenção de 

qualidade, diferente para melhor, contando com a participação e envolvimento de todos os 

fregueses nas opções de gestão de um espaço cultural e socioeconómico também de todos, 

democrático e pleno, contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade de vida e para o 

desenvolvimento da nossa freguesia. 

As Opções do Plano e o Orçamento são os principais documentos legais que fundamentam e 

orientam o trabalho desenvolvido pela União das Freguesias de Évora. Estes documentos contêm as 

orientações políticas e programáticas, projetos e ações que nos propomos concretizar em 2016. 

Com base nas linhas de orientação que assumimos para este mandato, a gestão que iniciámos há 

dois anos é pautada por critérios de rigor e transparência, no interesse público, pelos direitos dos 

cidadãos, pela melhor gestão do espaço urbano, pela valorização e requalificação do espaço 

público, pela valorização dos nossos valores culturais e sociais. As nossas opções serão sempre 

pautadas por este espírito de igualdade e de justiça social. 

 

 

Atividades a desenvolver:  

  

 

1. Ação Social  

  

1.1. Continuar a contribuir com a nossa ação 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. Neste âmbito a Junta de Freguesia participará com outros 
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parceiros no projeto de intervenção social “Escolhas”, onde participará no sentido de acompanhar e 

promover medidas e ações que promovam a integração social.  

1.2. Continuar a ação prevista no projeto REPARA-Oficina Social, que visa acompanhar 

problemas relacionados com pequenas obras em habitação de carenciados e idosos, a funcionar 

desde março de 2015. Avaliar o trabalho realizado pela oficina domiciliária da Junta de Freguesia 

até à data e promover medidas que possam incrementar a incidência deste projeto junto das 

populações. 

1.3. 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. 

1.4. Promover com as forças de segurança ações que visem melhorar os aspetos de 

segurança das populações; 

 

 

2. Espaço Público 

  

2.1. Continuar o programa de intervenções no espaço público através da realização de 

pequenas obras de manutenção, recuperação de mobiliário urbano, chafarizes e outros elementos 

que promovam a qualidade de usufruto do meio urbano. Neste âmbito pretende-se concretizar 

nomeadamente o projeto de intervenção no Largo de Avis no sentido da reparação do pavimento 

existente, colocação de passadeiras para os atravessamentos nas ruas circundantes e uma melhor 

integração do jardim na praça. 

2.2. Promover a concretização de projetos para 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 mercados de rua, em articulação com as diversas associações da 

freguesia, escolas e outras entidades. 

2.3. 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; 

2.4. Colocar e manter as placas toponímicas; promover a sua colocação ou substituição no 

sentido do respeito das regras de urbanismo designadamente no que se refere à compatibilização 

com os aspetos referentes à mobilidade urbana, nomeadamente no seu caráter pedonal. 
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 3. Higiene e Limpeza 

  

3.1. Aprofundar e reforçar na área da freguesia as condições de higiene e limpeza e da 

recolha do lixo. Neste âmbito, continuar o processo de recuperação dos pontos de recolha de lixos 

existentes, nomeadamente no que se refere à sua limpeza e recuperação, na continuidade de ações 

já em execução, que já permitiram a reativação dos baldes subterrâneos de recolha de lixos, 

designadamente no Largo do Chão das Covas e na Rua das Fontes. Ponderar e propor a criação 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; desenvolver ações e campanhas de 

sensibilização sobre a recolha de dejetos caninos, bem como a instalação de pontos de recolha dos 

dejetos caninos em pontos chaves da cidade. Neste sentido, articular com diferentes instituições a 

promoção de uma verdadeira consciência ambiental no sentido de cuidar do espaço comum. 

3.3. Reforçar o número de dispensadores de sacos para excrementos de canídeos 

espalhados pela área da freguesia e desenvolver ações que promovam a sua utilização.  

  

 

 4. Segurança e Mobilidade  

  

4.1. Participar nas Comissões Municipais respetivas e continuando a desenvolver ações que 

visem o reforço da segurança e da mobilidade da população na área da freguesia; promover 

intervenções no espaço público que incrementem os níveis de mobilidade na cidade; promover a 

substituição de postes de sinalização colocados em passeios por outros mais compatíveis com o uso 

pedonal. 

4.2. Pugnar pela aplicação e pelo cumprimento das normas que regulam o trânsito em zonas 

pedonais com tráfego condicionado e de estacionamento tarifado; promover ações que visem 

impedir a utilização de passeios por veículos automóveis. 

4.3. Articular com a comissão municipal de trânsito no sentido de melhorar o ordenamento 

de trânsito em algumas zonas da freguesia e a sinalização existente. 

4.4. Assegurar a manutenção apropriada das passadeiras para peões existentes no Centro 

Histórico e a criação de novas passadeiras, sobrelevadas, sempre que se considerar necessário e em 

localizações onde se declare serem necessárias.   

4.5. 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; 
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4.6. Realizar pequenas obras de requalificação do espaço público que promovam melhorias 

nos níveis existentes de mobilidade urbana. 

 

 

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; promover medidas de melhoria dos serviços, de acordo com as 

propostas da coordenação da escola e a associação de pais. 

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. Neste âmbito finalizar o processo 

de construção do pavilhão de multiusos da Escola de S. Mamede, designadamente no que se refere 

aos arranjos exteriores e aos acessos ao pavilhão. Terminar a obra de recuperação das instalações 

sanitárias da escola, dos bebedouros e promover a recuperação de outros espaços do edifício 

necessitados de intervenção, designadamente no que se refere aos pátios exteriores da escola.  

5.3. Promover a disponibilização do pavilhão multiusos da Escola de S. Mamede para o 

serviço geral à comunidade, fora do horário escolar. Neste âmbito, promover o estabelecimento de 

um protocolo e de um normativo de utilização deste equipamento, em acordo com as partes 

interessadas e envolvidas, nomeadamente Município, Agrupamento de Escolas, Coordenação de 

Escola, e Associação de Pais, que permita a utilização do pavilhão pela população, em termos a 

definir, permitindo o usufruto deste importante equipamento pelos fregueses e associações 

presentes na freguesia; 

5.4. Ainda na Escola de S. Mamede, pretende-se promover a resolução de problemas 

identificados em algumas salas da Escola de S. Mamede, relativos a infiltrações existentes em 

algumas salas de aula, nomeadamente promovendo a busca de soluções com a CME e a UE. 

5.5. Apoiar as Associações de Pais na área da União das Freguesias de Évora;  

5.6. Apoiar iniciativas de ocupação de tempos livres e atividades culturais que permitam o 

enriquecimento da comunidade estudantil. 

5.7. Apoiar alunos carenciados. Apoiar a integração de jovens na comunidade, 

designadamente através de ações do programa “Escolhas”, que esta Junta de freguesia integrará no 

próximo ano.   

5.7. Reforçar a relação entre a escola e a comunidade, através da organização de atividades 

variadas e envolver nestas ações e sempre que possível, todos os estabelecimentos de ensino 

presentes na freguesia e outras associações da freguesia; 
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 6. Cultura  

 

6.1. Apoiar as Associações e as atividades culturais na área da União de Freguesias. Dando 

continuidade às atividades desenvolvidas nos últimos dois anos, continuar a promover o apoio à 

realização de espetáculos e outras atividades culturais na área da freguesia, e neste sentido, apoiar 

a continuidade da realização do festival “Cenas ao Sul”, evento que esta junta de freguesia tem 

promovido e onde colabora como promotora, permitindo a criação um momento marcante nas 

realizações culturais da freguesia e da cidade.  

6.2. Promover ações de valorização das tradições e do património; neste âmbito pretende-se 

promover ações de recuperação de algum património existente na cidade, nomeadamente no que 

diz respeito a nichos religiosos e afins, frescos e outros. 

6.3. Organizar passeios/visitas culturais para a população da freguesia; neste âmbito manter 

o caráter cultural das visitas que se têm realizado nestes últimos dois anos, designadamente com a 

população mais idosa, que têm sido muito elogiados. 

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; neste sentido, pretende o 

executivo melhorar as condições físicas da sede da junta de freguesia, a partir de pequenas obras 

que recuperem o uso do espaço de interiores e do pátio existente.   

 

 

 7. Desporto 

 

7.1. Apoiar as associações desportivas da freguesia 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; apoiar e a realizar, em conjunto com outras instituições, atividades de caráter 

desportivo. 

7.2. Implementar a instalação de equipamentos desportivos de ar livre, na área da União das 

Freguesias de Évora; 

7.3. Promover a realização de atividades desportivas adequadas no pavilhão da Escola de S. 

Mamede, abrindo e promovendo a sua utilização pública, nomeadamente pela população desta 

freguesia. 

7.4. Promover a participação da população e associações da freguesia em torneios 

interfreguesias já existentes; 
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8. Turismo e Património 

 

8.1. Apoiar ações de animação cultural e de promoção turística no Centro Histórico de Évora,  

Património Mundial da Humanidade; 

8.2. Promover debates públicos sobre a problemática do centro histórico e a defesa do 

património, designadamente abordando assuntos relativos às boas práticas nas intervenções no 

edificado, identificação e abordagem a problemas específicos das construções existentes no centro 

histórico. 

 

  

9. Comunicação  

  

9.1. Dinamizar a página de internet da Junta de Freguesia, bem como outros meios de 

comunicação digital, como o facebook, como canais privilegiados de informação e de interlocução 

com os fregueses. 

9.2. Promover novos suportes de divulgação de informação, em novas localizações, 

utilizando sistemas tradicionais e/ou novos sistemas digitais. 

9.3. Editar regularmente o boletim informativo da freguesia;  

 

 

10. Sede da Junta 

 

Realizar pequenas obras de manutenção e conservação do espaço onde está sediada a União das 

Freguesias de Évora, conforme o que já foi executado com a pintura da sala da assembleia de 

freguesia. 

 

 


