
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                 

 

                                 

 

 

 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Tourega 
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No cumprimento da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, revista pela Lei Nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, estabelece no nº 2, alínea a) do art.º 34º que 

compete ao Executivo da Junta de Freguesia, elaborar e submeter à 

aprovação da Assembleia de Freguesia as Grandes Opções do Plano, o 

PPI e o Mapa de Pessoal para 2013. 

  

Aprovado por unanimidade na reunião de Junta de Freguesia de Nossa 

Senhora da Tourega no dia 17 de Dezembro de 2012. 

 

Aprovado em reunião de Assembleia de Freguesia no dia 27 de Dezembro 

de 2012, com 4 votos da CDU a favor e 3 abstenções do PS.
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         FREGUESIA  DE  NOSSA  SENHORA  DA  TOUREGA  

 
 

Plano de Atividades 

2013
 

 

INTRODUÇÃO 

 O Plano de Atividades para o ano 2013 toma em 

consideração a complexa situação económica e financeira 

que o país atravessa e as suas repercussões no sector e na 

atividade desta Junta de Freguesia. 

 A nível interno, reflete-se, sobretudo num redobrado 

esforço com vista à maximização da eficiência na 

organização, da eficácia interna e da racionalização de 

custos e investimentos. 

 Esse esforço terá de ser desenvolvido, tendo em conta 

a maximizar os benefícios decorrentes para os cidadãos e 

para os utilizadores, sem deixar de atender ao necessário 

equilíbrio da economia.  

 Estamos plenamente convictos que tendo em conta o 

trabalho realizado até ao momento cumpriremos na íntegra 

aquilo a que nos propomos fazer. É certo que muito mais 

gostaríamos de concretizar, contudo tendo em conta a 

situação económica do País e a nossa capacidade financeira 

será muito difícil fazer mais. 

 O presente Plano de Actividades para 2013 assenta no 

reforço da participação da população, das instituições e das 

organizações associativas locais, sejam elas de natureza 

cultural, educativa ou desportiva. 
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Funcionamento dos Órgãos Autárquicos 

 

 Actualização e novos conteúdos da página da Freguesia 
na Internet; 

  Continuação do funcionamento do Espaço Net&Tic com 
serviço gratuito à população; 

 Continuação do funcionamento da Biblioteca «Ler é 
Saber» com empréstimo de livros à população; 

 Apoio às Festas Populares de S. Brás do Regedouro; 

 Apoio à criação de uma Comissão de Festas para as 
Festas Populares de Valverde; 

 

Saúde 

 

 Continuaremos a desenvolver todas as acções ao nosso 
alcance para regularizar o atendimento médico em 
Valverde bem como a atribuição de médico e a reabertura 
do posto médico em S. Brás do Regedouro. 

 Promoção de acções de sensibilização sobre questões de 
saúde relevantes para a população, como a diabetes, a 
tensão arterial, o colesterol, o canco, com o intuito de 
ajudar a população a criar novos hábitos saudaveis de 
vida; 

  Continuaremos a apoiar os mais carenciados nas 
deslocações ás consultas médicas, exames e tratamentos 
médicos.   
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Educação 

 

 Continuaremos a cumprir as obrigações constantes do 
Protocolo de Descentralização de Competências da C.M.E. 
para com a Escola Primária e o Jardim de Infância; 

 Continuaremos a desenvolver com a Escola Primária e o 
Jardim de Infância uma estreita colaboração e a apoiar as 
suas iniciativas específicas; 

 Continuaremos a desemvolver esforços para que a CME 
leve a cabo a vedação do espaço exterior da Escola 
Primária de forma a assegurar a segurança das 
instalações e das crianças; 

 Continuaremos a colaboração com as entidades 
formadoras "Inovinter" e "Terras d'Entro" para a formação 
profissional e na qualificação de adultos no quadro do 
Programa Novas Oportunidades; 

 Comemoração do Dia Mundial da Criança e do Dia 
Internacional da Juventude; 

 Assinalaremos as datas comemorativas de: Dia Mundial 
do Livro, Dia Mundial da Floresta, Dia Mundial da 
Árvore, Dia Mundial da Água, Dia Europeu dos Parques 
Naturais; 

  Continuaremos a desmvolver esforços para a 
concretização conjunta com a Escola Primária de Valverde 
do Projecto «Mini Horta Biológica» e com a colaboração do 
Agrupamento de Escolas da Malagueira e da Câmara 
Municipal de Évora. 
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Ação Social, Cultural e Desportiva 

 

 Continuaremos o funcionamento do Projecto «Apoio às Famílias 
nas Férias Escolares», tendo-se verificado a sua plena 
justificação; 

 Concretização do Projecto «Nasce uma Criança, Nasce uma 
Árvore», justificado pelos 14 nascimentos ocorridos e como forma 
de estabelecimento de laços com a sua terra natal; 

 Continuaremos o Projeto «Reparações Domésticas» destinado à 
população idosa e carenciada como forma de colmatar a falta de 
apoios nesta área; 

 Assinalaremos as datas comemorativas de: Dia Internacional da 
Mulher, Carnaval com Brincas, 25 de Abril, Mês do Idoso em 
Valverde e S. Brás do Regedouro; 

 Continuaremos a apoiar a equipa de futebol infantil, nascida da 
iniciativa da Junta de Freguesia, pela sua grande importância 
para a ocupação e desenvolvimento das nossas crianças; 

 Continuaremos a participar nos Torneios da Malha Inter-
Freguesias; 

 Continuaremos a apoiar as iniciativas das instituições e das 
organizações associativas locais, conforme acordado. 
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Ambiente e Equipamentos Sociais 

 

 Concretização de obras de requalificação do Centro de Dia em S. 
Brás do Regedouro e Pavimentação do espaço em frente deste 
Centro. 

 Construção de uma carneira no Cemitério de Valverde. 

 Continuaremos a recuperação dos jardins da freguesia com a 
manutenção de sistemas de rega e implementação de novas 
espécies de plantas; bem como novo monumento no Jardim em 
frente á Junta de Freguesia. 

 Continuaremos a participar na iniciativa «Limpar Portugal»; 

 Continuaremos a assegurar a higiene pública conforme as 
obrigações constantes do Protocolo de Descentralização de 
Competências da C.M.E.; 

 Para assegurarmos de uma forma mais eficaz as obrigações 
constantes do Protocolo de Transportes Escolares e Cantina 
Escolar.
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Turismo e Património 

 

 Continuaremos a elaborar folhetos de divulgação da nossa 

Freguesia, quer generalistas quer temáticos; 

 Continuaremos a realização do Concurso de Pintura ao Vivo em 

Valverde e também em S. Brás do Regedouro 

 Continuaremos a promover acções como o «Mercadinho de 

Natal», como forma de apoio, divulgação e promoção dos agentes 

económicos da Freguesia; 

 Continuaremos a ser parceiros privilegiados na organização da 

«Taça Ibérica - Serras de Valverde», iniciativa comprovadamente 

de enorme importância na divulgação da Freguesia a nível 

ibérico; 

 Promoção de exposições de artesanato dos artesãos e pintores 

locais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


