
  

Opções do Plano e Orçamento da Freguesia  
 
As Opções do Plano (OP) para 2021 decorrem dos compromissos assumidos com a 
população da freguesia para o mandato, da necessidade de ajustes que o executivo da 
Junta vai reconhecendo na sua gestão e do diálogo permanente com as populações e 
as suas estruturas representativas, entre elas o movimento associativo com o 
conhecimento profundo que tem das potencialidades e problemas do território. 

 Foi sempre numa atitude de flexibilidade e diálogo que o executivo da Junta definiu as 
linhas estratégicas de atuação para a União das Freguesias. Este ano, devido às 
recomendações sanitárias, não vamos realizar as habituais reuniões públicas de 
preparação das OP, contudo, a participação das forças políticas, das instituições da 
freguesia e dos cidadãos continua a ser importante para a construção de um projeto 
objetivo em prol do desenvolvimento do território. Por isso, estamos disponíveis para 
considerar os contributos objetivos e realistas que nos façam chegar, desde que 
contribuam para o bem coletivo, para a resolução dos problemas da freguesia e para a 
melhoria das propostas apresentadas. 

 Calendarização; 

• Receção de propostas das forças políticas, movimento associativo e outras 
estruturas representativas das populações até 18 de dezembro de 2020; 

• Análise das propostas e deliberação da Junta em reunião de dia 19 de 
dezembro de 2020;  

• Deliberação pela Assembleia de Freguesia em 28 de dezembro de 2020 

 

 

1- Nota Prévia 

 Em conformidade com o disposto na Lei 75/2013 de 12 de setembro e com o Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), apresentamos os documentos 
previsionais da freguesia consubstanciados nas Opções do Plano (OP) e na proposta de 
Orçamento da Freguesia (OF) para 2021. Incluem-se nos documentos previsionais O 
Plano Plurianual de investimento (PPI) que identifica os investimentos que se preveem, 
os investimentos dependentes de financiamentos externos e os pagamentos a efetuar 
referentes a investimentos anteriores. O Plano de Atividades, não sendo um 
documento obrigatório por lei, integra os documentos previsionais por, em nosso 
entender, apresentar de forma mais objetiva e transparente a atividade e as opções 
estratégicas assumidas. 



2-Orientações Gerais 

 Nas diferentes áreas de intervenção, serão continuados e consolidados os projetos já 
afirmados prosseguindo o trabalho de cooperação com outras entidades  na procura 
de soluções integradas para os problemas, na otimização de recursos e na construção 
de projetos que visam a criação de respostas às necessidades das populações, 
sobretudo dos mais vulneráveis.  

A ação da Junta da União das Freguesias assenta em critérios fundamentais à vida em 
comunidade como são a defesa dos direitos dos cidadãos, a valorização do espaço 
público, a promoção das questões do ambiente, a afirmação da escola como centro 
fulcral da vida comunitária, a democratização da cultura e generalização das práticas 
desportivas, a qualificação da intervenção social e prestação de serviços básicos  

Assumiremos todas as atribuições e competências propostas e protocoladas numa 
base de realismo e respeito pelos interesses das freguesias, sem abdicar de defender a 
universalidade dos direitos fundamentais nas áreas estruturantes da vida das pessoas 
que, por isso, devem ser garantidos pelo governo de Portugal.  É papel da União das 
Freguesias dar voz às justas reivindicações e anseios da população através do diálogo 
institucional com a Câmara, na representação na Assembleia Municipal ou na 
concertação na Rede Social.  

Continuaremos o trabalho da Junta de Freguesia em colaboração com a Assembleia de 
Freguesia e estabelecendo as parcerias necessárias com o Município, com as outras 
freguesias urbanas e com outras instituições locais e nacionais respeitando os 
princípios definidos, tendo por base os eixos programáticos para o mandato. 

 Definidos os pressupostos, as OP para 2021 assentam em critérios fundamentais à 
vida em comunidade como são a defesa dos direitos dos cidadãos, a valorização do 
espaço público, a promoção das questões do ambiente, a afirmação da escola como 
centro fulcral da vida comunitária, a democratização da cultura e generalização das 
práticas desportivas, a qualificação da intervenção social e prestação de serviços 
básicos e o reconhecimento da importância do movimento associativo e  outras forças 
vivas daS freguesias na gestão do território. 

  

            ESPAÇO PÚBLICO 

• Manter uma atenção permanente e colaborar com os responsáveis na 
limpeza pública, lavagem regular de contentores, manutenção de 
arruamentos, conservação de espaços verdes e reforço e melhoria da 
iluminação pública; 



• Participar nos pequenos arranjos em espaço público e pintura de muros 
e floreiras; 

• Requalificar o mobiliário urbano, nomeadamente bancos e abrigos de 
passageiros; 

• Prosseguir na requalificação e implementação de novos equipamentos 
urbanos no sentido de promover a socialização e fruição do espaço 
público; 

• Bairro da Câmara - procurar garantir junto da CME um projeto de 
requalificação do Largo de Nossa Senhora da Conceição; 

  

INTERVENÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

• Desenvolver e alargar e divulgar com uma nova campanha a resposta do 
Projeto Repara-Oficina Social que presta apoio domiciliário a pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, carência económica ou outras 
situações de evidente perda de capacidade para execução de serviços 
de pequenas reparações domésticas;  

• Cooperar com a Habévora em ações de prevenção e intervenção com 
pessoas em risco de exclusão social;   

• Colaborar enquanto condómino com a Habévora e restantes 
proprietários  do edifício  onde se instala a sede da Junta no Bacelo para 
procurar soluções em conjunto para os problemas nas estruturas 
comuns do prédio; 

• Estabelecer parcerias e colaborar com a rede social, associações, IPSS e 
outras, no sentido de criar respostas de intervenção comunitária para 
as situações de cariz social e/ou de precariedade na saúde;  

• Prestar apoio à população mais idosa, envolvendo as associações da 
área da freguesia na realização de projetos que promovam a 
intergeracionalidade e a animação sócio educativa como medida contra 
o risco de isolamento e o sedentarismo das pessoas mais velhas; 

• Continuar a desenvolver as Oficinas de Saberes,  espaços de troca de 
saberes e de encontro como é o caso do Teatro com Memória, a 
Costura e a Informática, 



• Realizar o Passeio de Verão destinado, prioritariamente, aos 
reformados, pensionistas e idosos proporcionando-lhes um dia 
diferente e o conhecimento de diferentes locais da região e do país; 

• Promover, em articulação com as forças de segurança, ações que visem 
melhorar a segurança da população em geral e dos mais vulneráveis em 
particular; 

•  Realizar reuniões temáticas em vários locais da freguesia onde todos 
possam participar e que permita fazer um levantamento das questões 
mais urgentes da população mais desfavorecida ou que por qualquer 
motivo não se sente à vontade em dirigir-se à Junta de freguesia. 

•  Desenvolver ações de divulgação e prevenção da saúde, em articulação 
com os serviços públicos e outras instituições ligadas à saúde. 

• Continuar a tomar medidas de incentivo ao consumo da água da rede 
pública e abolição da utilização do plástico nas iniciativas da Junta; 

• Dinamizar ações específicas para questões ligadas à saúde, em dias 
comemorativos, como por exemplo, Dia Mundial da Saúde Oral,  dia 
Nacional do Dador de Sangue, etc. 

• Proporcionar condições de inclusão e apoio à realização de estágios 
académicos e profissionais de pessoas com deficiência; 

• Manter o apoio e colaboração com a APCE na disponibilização do 
espaço de biblioteca para encontros terapêuticos; 

• Dar continuidade à parceria com a METALENTEJO que inclui a cedência 
de uma sala na sede da Senhora da Saúde para armazém da loja social. 

 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

• Continuar a dinamização cultural dos bairros privilegiando a cooperação 
com as associações,  os agentes culturais e os artistas locais; 

• Dar continuidade às parcerias com a Biblioteca Pública de Évora para a 
continuidade dos Polos de Leitura Pública nas bibliotecas do Bacelo e 
Senhora da Saúde e no desenvolvimento de ações de promoção da 
leitura e combate à iliteracia envolvendo a rede de bibliotecas escolares 
e associações culturais continuando a dinâmica criada nos últimos anos; 



• Prosseguir e alargar o âmbito territorial do projeto de oferta e troca de 
livros nas sedes da Junta de Freguesia e em iniciativas desenvolvidas 
com outras instituições; 

• Desenvolver esforços para a Instalação de um quiosque/biblioteca  no 
Bairro da Comenda para proporcionar aos moradores o acesso aos 
livros das bibliotecas da junta  e ao projeto de troca e circulação de 
livros usados; 

• Promover exposições nas sedes da Junta de freguesia continuando a 
valorizar e promover os artistas e artesãos das nossas freguesias; 

• Realizar iniciativas de revitalização de tradições e criação de novos 
roteiros de animação cultural  por vários espaços da freguesia em 
parceria com a CME, os grupos corais, as associações e as outras 
freguesias, bem como continuar a realizar o Encontro Anual de Poetas 
Populares; 

• Estabelecer as parcerias necessárias à comemoração de datas 
significativas, como seja o 25 de Abril, o 1º de Maio, Dias 
Internacionais do Livro, da Criança, da Música ou do Teatro, entre 
outros dias marcantes da nossa história e cultura, bem como para a 
organização de festas populares e afirmação de tradições e da cultura 
popular; 

• Apoiar as escolas na criação de condições para integrar nos seus 
Projetos Educativos atividades de promoção de educação para a 
cidadania e conhecimento da identidade da sua comunidade, 
nomeadamente no conhecimento do património material e imaterial 
local (visitas de estudo, participação em atividades culturais e 
desportivas, entre outras.) 

• Continuar a apoiar as escolas na melhoria das condições do ambiente 
educativo e proceder à realização de pequenas obras; 

• Envolver as escolas em projetos de intervenção na comunidade 
promovendo a responsabilização dos estudantes pela qualidade e 
preservação do espaço público;   

  

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

• Defender junto do Município a necessidade de continuar a 
requalificação das estradas municipais situadas na nossa freguesia e 



uma solução que garanta segurança nos acessos pedonais do centro aos 
restantes bairros, nomeadamente os bairros de Santa Luzia, Comenda, 
Santo António, Frei Aleixo e Pites; 

• Dar continuidade à dinamização do Projeto Horta das Pites, hortas 
comunitárias;  

• Continuar a tomar medidas de incentivo ao consumo da água da rede 
pública e abolição da utilização do plástico nas iniciativas da Junta; 

• Prosseguir com a promoção de campanhas de educação e preservação 
ambiental em cooperação com a Câmara Municipal, agrupamentos de 
escolas, associações de pais e outras associações da comunidade; 

• Realizar em parceria com o Projeto Eco-escolas e as associações locais a 
iniciativa Freguesia Viva, iniciativa anual de sensibilização para os 
problemas do ambiente; 

• Organizar, em parceria com a Câmara Municipal e outras entidades, 
roteiros de conhecimento e fruição do património natural e 
monumental como é a Caminhada das Ervas e do Aqueduto da Água de 
Prata.   

• Avaliar a possibilidade de desenvolver investimentos na área da 
eficiência energética 

• Manter uma atenção permanente e colaborar com os responsáveis na 
limpeza pública, lavagem regular de contentores, manutenção de 
arruamentos, conservação de espaços verdes e reforço da iluminação 
pública; 

• Participar nos pequenos arranjos em espaço público e pintura de muros 
e floreiras; 

• Prosseguir na requalificação e implementação de novos equipamentos 
urbanos no sentido de promover a socialização e fruição do espaço 
público; 

• Trabalhar com o Município com vista à melhoria das acessibilidades, da 
mobilidade e segurança rodoviária; 

•  Estudar, em colaboração com técnicos e olhando os exemplos de 
outras cidades, a melhor forma de evidenciar as zonas de 
atravessamento pedonal; 

• Criação de estacionamentos   



 

TRANSPORTES E MOBILIDADE 

• Trabalhar com o Município com vista à melhoria das acessibilidades, da 
mobilidade e segurança rodoviária; 

• Intervir junto dos responsáveis no sentido de defender a melhoria da 
oferta de transportes públicos nas freguesias; 

• Instalar novas passadeiras em locais onde se verifica serem insuficientes 
e, nalguns casos identificados, inexistentes; 

• Defender junto do Município a necessidade de continuar a 
requalificação das estradas municipais situadas nas nossas freguesias 

• Defender uma solução que garanta segurança nos acessos pedonais do 
centro aos restantes bairros, nomeadamente os bairros de Santa Luzia, 
Comenda, Santo António, Frei Aleixo e Pites; 

•  Estudar, em colaboração com técnicos e olhando os exemplos de 
outras cidades, a melhor forma de evidenciar as zonas de 
atravessamento pedonal; 

• Apoiar o arranjo de arruamentos e caminhos rurais. 

• Prosseguir, em colaboração com a CME, o rebaixamento de passeios 
junto de passadeiras e outros acessos; 

• Colocar corrimão em acessos a vias públicas por degraus como é o caso 
na Rua Dr Domingos Rosado e Estrada da Igrejinha. 

 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO E DESPORTO 

• Incentivar o Movimento Associativo  ao envolvimento e mobilização 
dos cidadãos de acordo com as vocações e vontades; 

• Apoiar logística e financeiramente as associações na realização ações 
promotoras de dinâmica social, desportiva e cultural nas freguesias; 

• Continuar o investimento em equipamentos de biosaudáveis de 
exercício físico de ar livre e defender a requalificação dos equipamentos 
lúdicos para os mais novos; 

• Promover a participação das freguesias no Torneio da Malha, 
Interfreguesias de Futebol e outros; 

• Respeitar as dinâmicas instaladas em cada uma das freguesias; 



• Promover a requalificação dos espaços desportivos e incentivar a sua 
utilização por grupos informais e associações, em particular o 
Polidesportivo do Bairro Garcia de Resende; 

• Reivindicar junto das entidades com responsabilidade e capacidade de 
intervenção a criação e/ou requalificação dos Parques Infantis da 
freguesia. 

 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

• Colocar no sítio da internet e em tempo oportuno a informação e 

documentos aprovados pela Junta. 

• Manter atualizada a informação útil aos fregueses nos diferentes 

suportes;  

• Manter os acordos com os órgãos de comunicação locais de forma a 

garantir a divulgação da informação institucional e de outras iniciativas 

de interesse dos cidadãos; 

•  Editar o Boletim da Freguesia. 

 

PLANEAMENTO E FUNCIONAMENTO GERAL 

• Adequar progressivamente o Mapa de Pessoal às necessidades reais e 
garantindo a contratação dos trabalhadores a tempo indeterminado de 
forma a garntir continuidade, responsabilização e eficácia dos serviços 
prestados; 

• Incentivar a participação dos trabalhadores nos projetos da Junta com 
autonomia e espírito de iniciativa;  

• Respeitar os direitos dos trabalhadores e promover o seu 
desenvolvimento profissional e empenhamento no cumprimento do 
serviço público; 

• Criar condições de trabalho em segurança e conforto através do 
equipamento adequado aos serviços operacionais e, também, através 
da melhoria das condições de trabalho nos edifícios da Junta, 
particularmente do arranjo do soalho do auditório do Bacelo. 

 



Proposta de Opções do Plano para o ano 2021 em  consulta pública de 14 a 18 de dezembro de 
2020 

 

Évora, 11 de dezembro de 2020 


