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OPÇÕES DO PLANO / PLANO DE ACTIVIDADES 

I – INTRODUÇÃO 

O ano de 2009 vai ser o último do nosso mandato. Convém por isso fazer um 
pequeno olhar retrospectivo, certos que o trabalho desenvolvido ao longo destes 
anos foi o possível: 

• Organização de vários passeios e convívios com os idosos; 

• Ordenação heráldica da freguesia; 

• Elaboração do Diagnóstico Social da freguesia; 

• Obras na sede; 

• Constituição da biblioteca em conjunto com as outras duas freguesias do 
C.H.; 

• Participação na discussão sobre o “Estudo de Enquadramento Estratégico 
para a Área do Centro Histórico de Évora”; 

• Participação na organização de acções sobre segurança, saúde e 
complemento social para idosos; 

• Participação em acções no âmbito da Comissão Social Inter-freguesias; 

• Protocolo com a DGCI – Direcção-Geral das Contribuições e Impostos para 
elaboração na Junta das Declarações de IRS; 

• Actualização da página de Internet; 

• Etc. 

 

Os grandes projectos continuam longe de poderem ser realizáveis face aos nossos 
poucos recursos, apesar de prevermos um muito ligeiro aumento da verba atribuída 
pelo Fundo de Financiamento das Freguesias. Por essa razão, e tal como nos anos 
anteriores, não se justifica a apresentação do “PPI – Plano Plurianual de 
Investimento”, e assim o nosso orçamento, sujeito a deliberação na assembleia, 
não comporta qualquer verba com esse propósito.  

Por outro lado, o pequeno aumento previsto receber do Fundo de Financiamento 
das Freguesias será absorvido com a devolução gradual a este organismo da verba 
recebida há alguns anos atrás ao abrigo do Programa de Financiamento de 
Edifícios Sede de Juntas de Freguesia, situação que finalmente iremos ver 
resolvida. 
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Mas, e como sempre, continuaremos atentos às necessidades dos nossos 
concidadãos, especialmente dos mais idosos e carentes, tentando ser uma voz 
activa e reclamante junto da ou das entidades com capacidade de as resolver. 

 

II – FILOSOFIA E ESTRATÉGIA 

Transcrevemos na íntegra dos anos anteriores o presente item, já que a nossa 
filosofia e estratégia de trabalho continuarão a ter como base um espírito de 
cooperação com todas as entidades, individuais ou colectivas, procurando novos 
caminhos e novas dinâmicas de trabalho. Como sempre, continuaremos abertos a 
desenvolver e a apoiar projectos conjuntos. 

O relacionamento com funcionários, colegas autarcas e munícipes, continuará 
franco, aberto e participativo, ouvindo, respeitando e aceitando as suas ideias e 
sugestões. 

 

III – PROPOSTAS 

a) – Imóveis Qualificados / Monumentos 

Como sabemos, no conjunto do Centro Histórico de Évora, onde a nossa freguesia 
se insere, estão situados a maior parte dos edifícios e peças de grande interesse 
turístico e enorme monumentalidade, já amplamente reconhecidos nacional e 
internacionalmente. 

Não nos compete a nós fazer, nem grandes nem sequer pequenas intervenções, 
mas tão-somente o estar atento a tudo, visando a sua protecção e conservação. Do 
mesmo modo vamos continuar atentos e esperamos de igual modo a cooperação 
dos nossos concidadãos nesta área de intervenção. 

No próximo ano, no âmbito do conjunto de estudos efectuados pela empresa 
“Parque Expo, SA” denominado “Estudo de Enquadramento Estratégico para a Área 
do Centro Histórico de Évora”, será lançada pela CME a primeira obra visando a sua 
reabilitação, denominada “Projecto Acrópole XXI”, já aprovada pelo QREN, e cujo 
orçamento ascende a dez milhões de euros. Este projecto une dez entidades 
parceiras e incidirá na zona do Templo de Diana, Museu, Biblioteca, Jardim Diana e 
artérias envolventes. 

b) – Trânsito e Estacionamento 

A circulação de veículos e o seu estacionamento continua a ser um problema de 
grande impacto na nossa freguesia, facto que não é de agora, mas que vem se 
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agravando. O nosso centro histórico continua a não estar preparado para suportar 
a grande circulação de viaturas automóveis. 

Além de continuarmos a batalhar no dia-a-dia para criar novos hábitos de 
convivência e comportamento social, temos esperança que os novos projectos para 
o Centro Histórico, possam vir a diminuir drasticamente esta problemática, sem 
contudo se perder a sua actividade económica, bem pelo contrário, nas áreas do 
comércio, restauração e pequenos serviços. 

A criação prevista de novos parques de estacionamento – alguns subterrâneos – 
poderá, assim desejamos, vir a minimizar este problema, para além de, a médio 
prazo, poder vir a beneficiar os aqui residentes. 

Vamos também continuar a promover o uso da linha azul enquadrado neste 
contexto. 

No âmbito da mobilidade e circulação continuaremos a: 

� Servir os comerciantes da nossa área apoiando-os nas suas propostas que 
visem promover a sua actividade com a criação de novas iniciativas; e, 

� Estar disponível a estudar novas medidas com os jovens que pretendam vir 
residir para o centro histórico, para além de continuarmos a apoiar a 
isenção de IMI já em vigor. 

No âmbito dos Conselhos Municipais a que pertencemos iremos defender o ponto 
de vista da nossa freguesia nestas áreas. 

c) – Vias Públicas / Higiene, Iluminação, Acessos e Circulação 

Iremos este ano incidir mais a nossa atenção na questão do movimento nocturno 
junto de bares, já que nos têm chegado alguns relatórios de um dos guardas-
nocturnos que nos tem informado do barulho e desacatos junto destas unidades. 

Vamos continuar a exigir às entidades competentes um maior empenho na área da 
limpeza, e simultaneamente reflectir em novas estratégias de recolha de lixos, em 
horários mais flexíveis e zonais, facto que constatamos ter melhorado no ano agora 
a terminar. 

Continuaremos a insistir na criação, junto aos actuais depósitos subterrâneos, de 
instrumentos específicos para recolha de dejectos de animais domésticos, uma vez 
que é normal vermos a população da nossa área, na sua maioria idosa, a passear 
os seus animais, que para muitos deles são a sua única companhia. Esta medida 
ainda não foi implementada até agora, segundo nos dizem, por razões meramente 
económicas. 

Sobre este tema continuaremos a transmitir junto da população as regras de bom 
comportamento que os proprietários desses animais têm de ter, visando o respeito 
pelas pessoas e pelo espaço que é de todos.  
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Continuaremos atentos às queixas sobre escoamento de águas pluviais e exigir 
intervenção no desentupimento de sarjetas e rectificação desse escoamento 
especialmente nalgumas zonas de maior dificuldade. 

Junto da EDP continuaremos a reivindicar a melhoria das condições de iluminação, 
com a substituição de lâmpadas fundidas, facto muito vulgar na nossa freguesia.  

Vamos continuar atentos à problemática das barreiras arquitectónicas, persistindo 
junto das entidades responsáveis para a necessidade da sua eliminação, bem 
como observar se nas obras previstas no CH esta situação fica salvaguardada. 

d) – Área Social, Desportiva e Social 

A área social continuou a ser uma área de grande intervenção no ano de 2008 e 
baseados no Estudo Social elaborado por nós realizamos muitas acções de 
intervenção que em documento próprio futuro daremos conta. No ano de 2009 
desejamos continuar com esse tipo de acções e mesmo aumentar o seu número. 

No processo de regeneração de todo o Centro Histórico, das habitações e espaços 
públicos, as pessoas aqui residentes, em especial os mais idosos, têm de ser 
defendidos como usufrutuários desta grande área, com a criação de zonas 
especiais de convívio, quer em interior quer no exterior. Foi essa a mensagem que 
deixamos quando participamos em várias reuniões com a SRU – Sociedade de 
Reabilitação Urbana. 

Também neste contexto continuaremos a ajudar a promover o Cartão Social do 
Munícipe Idoso e os seus benefícios. 

Continuaremos a promover programas de excursões, lúdicos, desportivos e 
culturais, bem como outros, sempre que possível, designadamente aqueles 
organizados em conjunto com as outras freguesias, como é exemplo o Magusto e a 
comemoração do Mês do Idoso. 

Continuaremos a promover acções de sensibilização nas áreas da saúde 
relacionadas com a população mais idosa, tal como já aconteceu este ano. 

Sempre que possível, estabeleceremos protocolos e acordos visando proporcionar 
aos nossos idosos a prática de actividades lúdicas e físicas (ginástica, dança, etc.) 

e) – Instalações e Equipamentos 

Continuaremos a colaborar com a cedência de instalações para a realização de 
acções culturais, sociais, conferências ou outras iniciativas consideradas de visível 
interesse para a comunidade. 

Continuaremos a desenvolver, em conjunto com as outras freguesias do Centro 
Histórico, outras participações nestas e noutras áreas, bem como reactivar, manter 
e desenvolver a sala da Internet existente nas nossas instalações, com grande 
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participação de jovens de todas as freguesias, desviando-os dos perigos existentes 
na nossa sociedade relacionados com a toxicodependência e delinquência. 

Está neste momento a decorrer a reformulação da nossa página na Internet, 
criando novas funcionalidades com vista a facilitar a comunicação dos munícipes e 
a obtenção de informação, pondo à sua disposição outro modo de relacionamento 
com os seus autarcas. 

Após a conclusão do nosso processo heráldico, adquirimos algum material solene e 
de oferta. No próximo ano não prevemos adquirir qualquer material deste tipo, 
salvo se ocorrer algum facto que o justifique. 

Também no presente ano adquirimos algum material multimédia, como seja 
Televisor/Monitor LCD, leitor de DVD, disco externo HD para cópias de segurança 
informática, pelo que também não prevemos a aquisição de qualquer material 
deste tipo. 

Em relação a bens de equipamento, e face aos adquiridos bem recentemente em 
estanteria para a biblioteca e armários para arquivo, não vislumbramos qualquer 
necessidade a médio prazo. 

 

IV – OBJECTIVOS 

Temos outros objectivos que nunca poderão ser concretizados sem a colaboração 
dos serviços camarários, dado que o nosso orçamento não suporta por si só 
condições para a sua realização, a não ser o nosso empenhamento e poder de 
reivindicação, tais como: 

a)a)a)a) – Não era nossa intenção voltar a falar das obras de melhoramento da Rua 
Mendo Estevens, situação que ao longo dos anos, e apesar da nossa 
insistência, tal como em mandatos anteriores, tem vindo constantemente a 
ser adiada. No entanto, e após reunião da CME com as Juntas de Freguesia, 
e porque a mesma está agendada no orçamento camarário, insistimos junto 
da edilidade desta necessidade, mesmo que a mesma se venha a realizar 
apenas ao nível do piso; 

b)b)b)b) – Também sabemos que na nossa freguesia, além do início do Projecto 
Acrópole XXI, está orçamentado pela CME as obras de remodelação da Mata 
e Jardim Público e do denominado Buraco dos Colegiais; 

c)c)c)c) – Iremos continuar a propor o melhoramento da sinalização indicativa da 
localização e das características arquitectónicas dos nossos monumentos; 

d)d)d)d) – Propor, porque insuficientes, a colocação de novas papeleiras e 
ecopontos; 



 
 

FREGUESIA DE SÉ E SÃO PEDRO  
Concelho de Évora 

  

 Opções do Plano 2009 

P
á

g
in

a
8

 

e)e)e)e) – Incentivar o uso da medida já em execução, que é a recolha de cartão nos 
estabelecimentos comerciais; 

f)f)f)f) – Junto da respectiva Comissão Municipal vamos continuar a propor 
medidas que visem melhorar as condições de carga e descarga de 
mercadorias junto aos estabelecimentos comerciais; e, 

g)g)g)g) – Solicitar reforço se necessário do patrulhamento nocturno, que 
praticamente está entregue aos guardas-nocturnos. 

 

V – RECURSOS HUMANOS 

Iremos continuar a incentivar os nossos funcionários a frequentarem acções de 
actualização e formação, visando uma melhoria de funcionamento e atendimento. 

Está para ser agendada no início do ano uma primeira acção visando a Internet e 
tratamento de dados da página da freguesia. 

Continuaremos a dar aos nossos funcionários as melhores condições de trabalho, 
exigindo da sua parte um retorno no aumento de qualidade do serviço, uma vez 
que não ficaremos alheios à possibilidade real deles progredirem na sua carreira 
administrativa. 

 

VI – NOTA FINAL 

Como sempre, terminamos com o lema que rege a nossa conduta: 

Prometemos dedicação, trabalho e capacidade de ouvir. 

Os problemas da nossa freguesia não têm rótulo, eles não são propriedade 
de partidos ou grupos, não são de esquerda, nem do centro, nem da direita. São 
problemas que nos afectam a todos. 

 

 
O Presidente da Freguesia, 

 
 
 
 
 
 
 

 


