RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2017

O atual executivo prossegue de todo o modo os objetivos aprovados nas
opções do plano perspetivadas para 2017, dando seguimento ao trabalho efetuado até
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Considerando que o atual executivo mantém as principais preocupações
quanto à resposta que projeta na defesa dos principais interesses dos residentes desta
freguesia do Centro Histórico, podemos afirmar que a atuação de ambos os executivos
da junta de freguesia no ano de 2017 mantém o seu principal foco no reforço de uma
gestão pública participada e interativa, com uma atenção muito particular para as
necessidades reais das populações, nomeadamente no que se refere à sua realidade
socioeconómica, à educação, à cultura, à melhoria do espaço público e às condições de
mobilidade na cidade.
Por outro lado, deve-se chamar a atenção para a ocorrência das eleições
autárquicas neste ano, que, nesta como em outras freguesias, considerando a
significativa disponibilização de recursos da freguesia para a organização deste
importante acontecimento democrático, o risco acrescido de criação de equívocos
entre a atividade regular da junta de freguesia e as ações de campanha política, levou
a uma diminuição da atividade do executivo no último trimestre do ano. Na sequência
das eleições autárquicas, o tempo próprio da democracia para a formação dos novos
órgãos autárquicos levaram também a semelhante resultado, pelo que o presente
relatório, no que diz respeito a este intervalo temporal, tem apenas a particular
obrigação e honra em assinalar o excelente desempenho de todos os que se
envolveram neste ato eleitoral, cidadãos no geral e particularmente, no que se refere
aos funcionários administrativos que, nesta oportunidade, desempenharam as suas
funções com exemplar dedicação.
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O presente documento refere-se, extraordinariamente, tratando-se de ano de
eleições autárquicas, ao documento das Opções do Plano apresentado pelo anterior
executivo e aprovado em assembleia de freguesia, para o ano de 2017, em
conformidade com o estabelecido na lei. Este relatório aborda as suas principais
propostas e linhas de atuação, tendo em conta que é apresentado pelo executivo que
tomou posse na sequência dos resultados eleitorais de outubro.

ao momento das eleições autárquicas e dando corpo, na medida das suas
competências, à organização do território em que se insere, ao apoio às populações,
ao movimento associativo e às iniciativas socioculturais e outras desenvolvidas na
cidade pelos vários agentes associativos e outros.
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Também no que se refere ao apoio às populações, o executivo manteve neste
ano a sua participação no projeto REPARA e normalizou a sua ação, que continuou a
dar resposta aos pedidos entrados na junta de freguesia.
A junta de freguesia, à semelhança de anos anteriores, manteve o apoio ao
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No ano de 2017 manteve-se o investimento na educação e particularmente na
Escola de S. Mamede, nas melhorias das condições gerais de gestão da cantina escola,
designadamente, na renovação de equipamentos, na manutenção do sistema de
gestão, informatização e base de dados aplicada à gestão de consumos e stocks, com a
consequente melhoria da qualidade do serviço prestado. Neste âmbito,
particularmente, foi adquirido um armário frigorífico de conservação de congelados,
tipo industrial, para substituição das arcas congeladoras existentes, que têm
permanecido na escola a título de empréstimo e em más condições de funcionamento
e colocadas borrachas de isolamento das portas no armário frigorífico existente, de
acordo com o plano de investimentos previsto, que contou ainda com a realização de
outras reparações nos equipamentos existentes, designadamente, no restauro dos
armários de inox, com o fechamento das suas faces traseiras e colocação de portas.
Também o apoio a atividades extracurriculares e a alunos das escolas da região,
nomeadamente nos períodos de pausa letiva, foram mantidos, como são exemplo os
casos do fornecimento de refeições a 30 alunos e professores da escola de S. Manços
que visitaram Évora no âmbito do programa “Volta a Évora em 70 dias” promovido
pela CME ou a contratação a termo de um assistente operacional, durante o mês de
agosto, para o exercício de funções na Escola de S. Mamede, no apoio à gestão da
cantina escola e controlo de senhas de refeição, no âmbito do projeto OKUPA-TE.
Na altura do verão o executivo aprovou a comparticipação nas pinturas da
escola nos locais inacessíveis ao pessoal auxiliar, designadamente nos tetos da cantina
e outras zonas mais inacessíveis.

preenchimento de declarações de IRS, de acordo com regras previamente
estabelecidas, designadamente para as camadas de população mais desfavorecidas em
termos socioeconómicos e sem acesso facilitado a infraestruturas que permitam a
entrega das declarações digitais no sítio da Autoridade Tributária. Esta iniciativa
beneficiou de perto de meia centena de cidadãos residentes na freguesia.

O executivo manteve a perspetiva de intervir na sede da junta, de forma
profunda, encetando diligências nesse sentido, designadamente junto da CME, tendo
havido várias reuniões preparatórias para o efeito. Por forma a não deixar degradar o
edifício, foram decididas executar intervenções mais urgentes, como foi o caso da
iniciativa de reparar a janela da fachada principal e a reparação do portão do pátio da
junta.
Continuou a proceder-se à consolidação da renovação do sistema informático,
através da aquisição de material diverso e de um armário próprio para albergar os
servidores da junta de freguesia.
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De acordo com as necessidades regulares e outras de caráter extraordinário
observadas no decorrer deste ano, foram mantidos ou criados os recursos humanos
necessários para dar resposta às necessidades da freguesia. Em termos de
contratações regulares, foi admitido em regime de tarefa um quadro responsável pela
gestão da venda de senhas de refeição na Escola de S. Mamede e foi renovada a
avença para a assistência jurídica à junta de freguesia.
Extraordinariamente, dando resposta a condições particularmente urgentes, foi
aprovada a contratação de uma ajudante de cozinha e de dois assistentes operacionais
para o serviço de limpeza no centro histórico de Évora.
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No que se refere a intervenções no espaço urbano, destacam-se as iniciativas
de consolidação de imóveis devolutos, por razões de segurança e salubridade, como
foi exemplo a intervenção de emergência em habitação devoluta na Rua das Fontes,
que consistiu na limpeza do interior do imóvel, com o emparedamento do vão de
acesso e colocação de taipais, utilizados posteriormente para a promoção de uma
intervenção artística, também no vão de janela do piso superior.
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No que diz respeito a atividades culturais, destacam-se as iniciativas que já vão
fazendo parte do calendário regular de atividades culturais.
O evento das Janeiras 2017, organizado por esta junta de freguesia, em
parceria com outras freguesias do concelho e pela CME, que, à semelhança do que foi
realizado nos anos anteriores, juntou a grande maioria das associações da cidade e do
concelho, com inúmeros participantes e com o fornecimento de uma ceia final para os
cantores participantes que atuaram graciosamente em diversos bairros de toda a
cidade e no espetáculo final na Praça do Sertório. Esta participação envolveu a
produção de elementos de comunicação e divulgação, a produção de publicidade
institucional na RTP e a produção do espetáculo final, com a recolha de imagens do
mesmo e o fornecimento do sistema de som e luzes para o evento.
Também no início do ano tiveram em grande destaque as atividades do
Carnaval 2017, com a realização de uma grande desfile de carnaval no Centro
Histórico, envolvendo mais de dois mil alunos das escolas do conselho, pessoal auxiliar
e docentes. Contou com a comparticipação desta junta de freguesia através da
adjudicação do espetáculo de jazz dixieland pelo grupo Seven Dixie, que integrou o
desfile.
Integrado nas comemorações do 25 de abril o executivo manteve o seu apoio e
a sua participação em várias atividades da cidade, como foi o caso do festival de contos
Pólo a Pólo – Abril, Voz aos Livros e do evento Vozes de Abril, que, particularmente,
compreendeu a atuação de 15 grupos corais e instrumentais do concelho de Évora,
agrupando mais de 160 cantores e músicos em mais de 30 mini-concertos surpresa na
cidade, realizados entre 18 e 23 de abril. Este evento encerrou com um grande
concerto final que contou com a atuação de todos os participantes, junto à Sé, no largo
Marquês de Marialva. Com grande revelo na vida cultural da freguesia e do concelho,
deve destacar-se a realização do 2º Estágio da Orquestra Juvenil de Sopros, integrado
no Mês da Juventude, que decorreu em Évora, entre 11 e 15 de Abril e que incluíu
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Finalmente, foi concluído mais um ciclo de avaliação do pessoal, no âmbito do
SIADAP, com a homologação da avaliação dos funcionários no biénio de 2015/2016,
formalizada pela respetiva Comissão de Avaliação, atribuindo a classificação de
EXCELENTE à funcionária Alexandra Costa e de ADEQUADO ao funcionário Arlindo
Melro, harmonizada de acordo com o disposto no art.º 75 da Lei n.º 66-B/2007 de 28
de Dezembro.

| Rua do Fragoso, 8 r/c, 7000-598 Évora | T: 266707792 | união.freg.evora@sapo.pt |

5/ 11
Página

vários concertos ensemble e um concerto final da Orquestra Juvenil de Sopros
formada no âmbito deste evento, realizado no último dia do estágio, na Praça do
Giraldo.
Destacamos ainda as comemorações do 1.º de Maio, assinaladas com o já
habitual Passeio de Bicicleta Comemorativo do Dia do Trabalhador.
Em 2017, a participação da junta de freguesia no Dia da Criança contou com a
realização de um dia de sessões do Planetário Móvel do Centro de Ciência Viva de
Sintra, destinado aos alunos da Escola de S. Mamede, em parceria com a Associação de
Pais e Coordenação da escola.
Mais uma vez o executivo participou ativamente na Feira de S. João 2017 e na
construção de um stand coletivo das freguesias do concelho, que obteve grande
sucesso e que, conforme o que também já é corrente, contou com a participação de
várias juntas de freguesia do concelho, que dividiram entre si os custos da
participação, de acordo, conforme o estabelecido, com a parte relativa à proporção do
seu FFF do orçamento global.
Destacam-se outras atividades relevantes que contaram com a participação e o
apoio desta junta de freguesia, como sejam a participação na edição 2017 da iniciativa
Caminhada das Ervas, organizada em parceria com a CME e com as restantes
freguesias urbanas, que contou com a presença dos guias Francisco Bilou e Rute
Caraça e que deu a conhecer o Património Histórico e Natural do Aqueduto da Água de
Prata, o apoio à realização do Contanário 2017, 3º. Festival de contos e formas de
contar, organizado pela associação É neste país, e ainda a realização do espetáculo
Mala de Ilusão na sede da junta de freguesia, oferecido aos alunos do 1º. ciclo e
creches da freguesia.
Na área cultural devem-se ainda destacar as seguintes iniciativas:
Promover a elaboração de uma monografia sobre a antiga freguesia de S.
Mamede, uma vez que é a única das antigas freguesias que não dispõe de um estudo
desta natureza, que será coordenada pelo historiador Francisco Bilou e que contará
ainda com a reedição e repaginação das outras monografias, de S Antão, Sé e São
Pedro, por forma a constituir um volume único que compile as monografias de todas
as freguesias que agora constituem a União das Freguesias de Évora.
Criação de um polo de leitura nesta junta de freguesia, que, de acordo com
proposta da BPE – Biblioteca Pública de Évora e pela proximidade ao edifício central
desta instituição, dedicar-se-á particularmente à distribuição ao domicílio da
população da freguesia dos livros requisitados na biblioteca. Para o efeito será

estabelecido protocolo entre as duas entidades, ficando a junta de freguesia
comprometida a garantir a logística de distribuição e a BPE a requisição e o
fornecimento dos livros. Para o efeito, a junta de freguesia adquiriu uma bicicleta
elétrica com reboque para a distribuição na cidade e a contratação de pessoal para o
efeito.
A realização e edição do número 3 do boletim informativo da freguesia.

A junta de freguesia manteve um elevado nível de apoio às instituições e
associações da freguesia, constantes dos documentos de prestação de contas, bem
como outras, de caráter logístico e não quantitativo, como é o caso do apoio às aulas
de formação musical da banda da Liberalitas Julia ou o apoio para realização de
reuniões do MDCHE ou da Direção Distrital de Évora do Sindicato dos Trabalhadores
dos Impostos, entre muitas outras. Mais uma vez a junta de freguesia disponibilizou o
apoio à realização da tarefa de ajuda ao preenchimento das declarações de IRS a
contribuintes residentes na freguesia, na condição dos cidadãos requerentes terem
rendimentos até ao ordenado mínimo nacional e/ou que não possuam condições e
equipamento informático para realizar a entrega digital da declaração
No seguimento das atividades previstas com a população mais idosa, à
semelhança de anos anteriores, o executivo promoveu o passeio anual de idosos deste
ano a Lisboa, que incluíu a visita guiada ao Palácio Nacional da Ajuda, travessia do tejo
em cacilheiro e o almoço de convívio, em Cacilhas.

| Rua do Fragoso, 8 r/c, 7000-598 Évora | T: 266707792 | união.freg.evora@sapo.pt |

Página

Finalmente, sinaliza-se o cumprimento integral dos acordos de execução e
inter-administrativos estabelecidos com a CME, direcionados em grande medida para a
participação na gestão da Escola de S. Mamede e do espaço público.
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Em matéria de higiene e limpeza, e como já foi referido na parte do relatório
dedicada ao pessoal, destaca-se a contratação extraordinária de pessoal auxiliar para o
serviço de cantoneiro de limpeza e higienização de contentores no centro histórico de
Évora, reforçando os efetivos na área da freguesia, com o intuito de incrementar o
nível de limpeza e higiene nos arruamentos e nos contentores existentes. Também foi
aprovada a aquisição de um novo balde de contentor para o centro histórico e a
intervenção para recuperação nos bancos de madeira instalados no centro histórico.

Ação Social
- A Junta de freguesia apoiou e dinamizou diversas associações de caráter social,
designadamente e entre outras, a Comissão Fabriqueira da Igreja de S. Mamede e a
Associação Pão e Paz, que desenvolvem projetos nesta área; tem participado
ativamente na comissão social do concelho de Évora;
- A Junta de freguesia apoiou, quando foi solicitada para o efeito, o apoio a
carenciados, nomeadamente através do fornecimento de refeições a partir da cantina
da escola de S. Mamede. Este fornecimento foi alargado aos cidadãos que prestam
serviço voluntário na cantina da escola;
- A junta de freguesia, em parceria com as restantes juntas de freguesia urbanas da
cidade, mantem em funcionamento a oficina domiciliária da Junta de Freguesia,
designada REPARA que está em funcionamento desde Março de 2015;
- A junta de freguesia tem desenvolvido um trabalho intenso com as associações de
idosos da freguesia, envolvendo-os em projetos nomeadamente de caráter cultural,
que têm promovido a intergeracionalidade e a animação socioeducativa,
designadamente com outras associações e grupos de jovens, presentes na cidade. A
realização das Janeiras ou das Vozes de Abril, foam um exemplo e um ponto visível
deste trabalho, numa ação que juntou uma grande maioria das associações da
cidade, numa atividade cultural que se espalhou por diversos bairros da cidade e
culminou com um concerto conjunto na Praça do Sertório.
Espaço Público

- A junta de freguesia tem assinalado todos os casos de deficiência na iluminação
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- A junta de freguesia tem promovido diversas obras de requalificação do espaço
público, em parceria com a CME.
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- A junta de freguesia, com o apoio da CME, tem dado resposta a todas as situações
que tem necessitado de intervenção em termos das pequenas obras de manutenção
do espaço público;

pública, designadamente para a CME e EDP, que têm atuado em consonância, dando
resposta positiva às situações detetadas.
- A junta de freguesia tem atuado ativamente na reparação e substituição de material
e sinalética urbana. Em parceria com a CME, na sequência de um estudo realizado para
o efeito, a junta de freguesia prepara uma ação particular na reabilitação da sinalética
urbana, no sentido da sua melhor adequação às condicionantes de mobilidade urbana.
Higiene e Limpeza
- Neste âmbito, a junta de freguesia participou na contratação de dois cantoneiros
que colaboram para a higienização regular dos contentores. Em parceria com a
CME, a junta de freguesia está a estudar a criação de novos pontos de recolha de
resíduos urbanos no centro histórico de Évora, bem como novos e mais adequados
ecopontos, que serão ponderados em conjunto com a GESAMB.
- A junta de freguesia está a desenvolver em parceria com a CME e associações de
cidadãos o lançamento de uma campanha de sensibilização para a melhor utilização
dos contentores de resíduos sólidos urbanos e ecopontos. Está também a preparar
uma campanha alargada para a sensibilização para o tratamento responsável dos
animais domésticos, que, entre outras ações, contará com o lançamento de uma
campanha de vacinação e de esterilização, a instalação de pontos de despejo de
dejetos, dispensadores urbanos de sacos, e ainda a sensibilização para o registo dos
animais domésticos, com a possibilidade de criar incentivos ao registo de animais
domésticos, designadamente no âmbito do pagamento de taxas. Participou em
sessões de treino públicas promovidas pela CME.
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- A junta de freguesia tem participado ativamente no conselho municipal de segurança
onde tem pugnado pelo reforço da segurança e da mobilidade urbana, incentivando as
forças policiais para cumprimento das normas de trânsito, nomeadamente daquelas
que podem condicionar a mobilidade e a segurança de peões. Noutra perspetiva, a
junta de freguesia está a desenvolver projetos vários que irão intervir diretamente no
espaço público e na mobilidade pedonal, nomeadamente através da instalação de
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Segurança e Mobilidade

elementos dissuasores em zonas críticas da cidade;
- A junta de freguesia tem em fase de projeto a renovação do Largo de Avis, que irá
recuperar o jardim existente e que ainda poderá comtemplar o
recondicionamento dos arruamentos, transito, estacionamento e a renovação/criação
de novas passadeiras de peões no largo de Avis.
Juventude e Educação
- A junta de freguesia tem trabalhado ativamente na gestão da cantina da escola de S.
Mamede, melhorando a sua capacidade de gestão e a informatização dos processos.
Tem promovido a aquisição de equipamentos diversos para a escola, dando resposta
positiva a todas as necessidades que têm vindo a surgir, por via das deficientes
condições do edifício que têm vindo a ser melhoradas paulatinamente e de modo
significativo;
- A junta tem participado no reequipamento da escola, fornecendo equipamentos
diversos e materiais para a manutenção dos paramentos da escola;
- Particularmente no que se refere à cantina, a junta de freguesia tem renovado ou
recuperado parte do equipamento industrial existente, nomeadamente no que se
refere à aquisição de uma móvel refirgerado e à manutenção de equipamento diverso.
Todo o material adquirido, tendo em conta a intensidade do seu uso, é de
características industriais, com o peso orçamental que isso significa, mas com o nível
de eficácia e durabilidade que assim é garantida.
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- A junta de freguesia tem apoiado todas as iniciativas designadamente da Associação
de Pais da Escola de S. Mamede. Tem vindo a providenciar o contacto com outras
associações de pais e estabelecimentos escolares da freguesia, de modo a estreitar as
capacidades de intervenção junto desses estabelecimentos de ensino;
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- Ainda no âmbito da gestão da cantina escolar, a junta de freguesia manteve o
contrato de uma ajudante de cozinha, por forma a preencher a vaga existente,
indispensável para o funcionamento da cozinha, tendo em conta que nenhuma
instituição se mostrou capaz de o fazer até à data;

- A junta de freguesia tem participado e colaborado ativamente no programa
OKUPA-TE, promovido pela CME, que tem por objetivo o apoio a iniciativas de
ocupação de tempos livres, e que, por via da sua proximidade com os alunos,
sinaliza e promove o apoio a alunos carenciados. Apoiou ainda o 2º. Estágio da
Orquestra juvenil de Sopros. Neste âmbito, a junta de freguesia mantêm o
funcionamento da cantina escolar em tempo de férias, providenciando as refeições
necessárias.
- A junta de freguesia tem promovido a realização de vários espetáculos e atividades
para a escola, dentro e fora do edifício, designadamente em colaboração com a
escola e associações presentes na freguesia, na promoção da leitura e do conto
infantil, realização de espetáculos de marionetas.
Cultura

- A junta de freguesia deliberou sobre todos os pedidos de apoio de associações que
foram recebidos. Neste âmbito, de acordo com as normas que regulam a
atribuição dos apoios às associações, aprovado a 10 de Março de 2015, foram
apoiadas inúmeras atividades culturais pela junta de freguesia.
- A junta de freguesia promoveu e participou mais uma vez na Feira de S. João,
reunindo várias juntas de freguesia do concelho, de diferentes áreas políticas, num
projeto de stand comum que criou um objeto alusivo ao património característico de
cada freguesia.

Desporto

- A junta de freguesia apoiou a realização das várias atividades desportivas que
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- A junta de freguesia celebrou as datas comemorativas mais significativas,
promovendo ações de caráter cultural.
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- Em 2017, foi organizada uma viagem a Lisboa e ao Palácio Nacional da Ajuda, de
que usufruíram cerca de 120 idosos desta freguesia;

aconteceram na cidade.
Comunicação

- A junta de freguesia manteve em atividade a página do sítio da junta de freguesia,
a página de facebook e toda a informação e meios de divulgação das suas
atividades.
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O presidente da Junta de Freguesia,
Nuno Cabrita
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nota final
Considerei, em nome desta Junta de Freguesia, o órgão executivo da União das
Freguesias de Évora, assinalar no presente documento, relatório último das atividades
da freguesia, uma nota relativa ao balanço do desempenho deste órgão, em final de
mandato, tão somente para sublinhar o caráter da relação institucional com os
restantes membros e órgãos da freguesia, que assim destaco, com natural relevo para
a ação da assembleia de freguesia cessante, na pessoa do seu presidente, endereçada
a todos os membros e secretários da mesa da assembleia, destacando o altíssimo nível
de cooperação institucional e de colaboração com o executivo, que permitiram levar a
efeito os enormes desafios que todos enfrentamos na prossecução de um patamar de
desenvolvimento maior para a nossa freguesia e para os nossos concidadãos, como
para a nossa cidade e para a região. Este destaque sincero vai também para os
funcionários da junta de freguesia que foram ao longo dos anos deste mandato parte
fundamental no apoio aos órgãos de freguesia e também responsáveis pelo sucesso de
todos. Sem a atuação sincera e responsável de todos os membros que compõem esta
autarquia, no objetivo maior e comum de melhorar as condições de vida das
populações, garantidamente não teríamos atingido o êxito que conseguimos, pelo que,
deixo o meu reconhecimento. Para que conste.
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