
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
 
 
 

Assumindo o desafio que nos propusemos, com renovado vigor, é nossa intenção 

dar sequência ás opções que temos vindo a desenvolver ao longo do anterior mandato, 

pretendemos manter nas suas linhas gerais de orientação, uma continuada preocupação 

em proporcionar um aumento quantitativo e qualitativo dos serviços prestados pela 

Freguesia, no sentido de facilitar a vida aos nossos residentes, bem como o de 

minimizar as dificuldades constatadas. Não obstante os continuados condicionalismos 

encontrados, associada à forma como a competências das Freguesias estão delineadas 

no quadro orgânico da estrutura administrativa do Estado.       

 

É nesse sentido e nas actuais limitações que nos propomos, de conformidade 

com o quadro de competências legais da lei das autarquias locais: 

 

– Colaborar activamente com todos os agentes e instituições, sociais, culturais e 

desportivos, para que estes possam ver resolvidas, algumas das suas preocupações, 

nomeadamente, estando disponíveis, se esse for o entendimento dos interessados, para: 

 

 Concluir os esforços desenvolvidos para que se efective a transmissão do 

terreno necessário à implementação do projecto da A.R.P.I.C, não 

obstante a existência de uma plataforma de entendimento entre a Câmara 

Municipal de Évora, a Associação de Reformados e Pensionistas de 

Canaviais e os proprietários dos terrenos a permutar; 

 

 Desenvolver esforços para promover um projecto de implantação das 

diferentes infra-estruturas desportivas de forma a definir a implantação 

do polidesportivo em coerência com os restantes equipamentos; 

 

 Sensibilizar a A.R.A.S.S. no sentido de poder vir a ser ministradas aulas 

de adaptação ao meio aquático para crianças e de hidroginástica para 

seniores na piscina terapêutica dessa instituição ou em alternativa, 

tornando-se inviável na A.R.A.S.S., estabelecer com a AMINATA um 

acordo que permita criar uma classe para residentes da nossa Freguesia;  



 

 Apoiar a Casa do Povo de Canaviais, na sua candidatura e requalificação 

das instalações existentes; 

 

 Estudar a possibilidade de viabilidade técnica e posteriormente negociar 

com a C.M.E. a cedência das instalações provisórias do jardim-de-

infância á Casa do Povo a troco da sua manutenção, por forma a que 

possa ser dada uma resposta às famílias da freguesia, com a criação de 

uma creche para crianças até aos três anos; 

 

 Continuar a promover parcerias entre os vários agentes e instituições da 

Freguesia, nomeadamente em eventuais candidaturas a programas, 

aproveitando a sinergias geradas pela Comissão Social de Freguesia;  

 

 Continuar a divulgar junto da população, informação necessária sobre a 

Unidade Móvel de Saúde, que está implementada na Freguesia, bem 

como das acções de informação desenvolvidas no âmbito da saúde 

pública e bem-estar das populações, inseridas neste programa;  

 

 Criar condições para um efectivo associativismo juvenil, para os jovens 

da nossa Freguesia;  

 

 Continuação da dinamização do Programa “Mexa-se na Freguesia”; 

 

 Diligenciar esforços para que o evento “Concurso de Adegueiros, Sopas 

e Doçaria Regional” e “Matança do Porco” possa ser integrada na Rota 

dos Sabores Tradicionais”; 

 

 Dinamizar uma parceria com diversas entidades com o objectivo de 

sensibilizar os cidadãos, para a necessidade de boas praticas alimentares, 

através da educação para o sabor, integrado no movimento mundial 

“Slow Food”, com este projecto pretende-se fomentar o consumo de 

produtos adquiridos aos produtores de economia familiar com boas 

praticas biológicas; 



 

 Incentivar e viabilizar uma parceria de âmbito alargado com diversas 

entidades com o objectivo de promover uma maior aproximação e 

afectividade entre as pessoas através do projecto “Banco de Tempo”; 

 

– Proceder às diligências necessárias para que continuemos a contar com a 

colaboração de um técnico superior de área social, que permita dar continuidade ao 

trabalho iniciado, nomeadamente: 

 

 Sinalização, encaminhamento e apoio à população que dele careça;  

 Potenciar as ligações com as outras entidades parceiras da Rede Social 

 Reforçar a colaboração com as instituições da área social, com o 

objectivo de dar uma resposta mais adequada às situações sinalizadas;  

 Apoiar o órgão executivo, nas suas necessidades de ligação com a 

comunidade; 

 Acompanhamento e apoio na elaboração do diagnostico social da 

freguesia; 

 

– Desenvolver esforços para legalizar as actuais instalações da Junta de 

Freguesia, com o objectivo de que venha a ser constituído como nosso património; 

  

– Negociar com a C.M.E. a cedência das actuais instalações da escola para a 

Junta de Freguesia, de forma a dotar este órgão de melhores instalações suprindo 

algumas carências derivadas da exiguidade das actuais e implementação de novas 

valências como por exemplo um centro de actividades e exposições, criação de um 

centro de férias, etc.  

 

– Aprofundar os contactos, já desenvolvidos com alguns munícipes da 

Freguesia, que se têm revelado ainda renitentes em colaborar na resolução de algumas 

situações, que poderiam contribuir para uma melhor qualidade de vida da comunidade, 

nomeadamente com os proprietário dos terrenos que estão entre a:  

 

 Rua dos Cravos e a Rua dos Canaviais; 

 Quinta do Arroz; 



 Rua Quinta do Freixo e a Rua dos Caçadores, etc; 

 

– Monitorização do novo programa de recenseamento eleitoral, no âmbito da 

Comissão Local de Recenseamento; 

 

– Continuar o acompanhamento, muito próximo, das actividades e necessidades 

da Escola EB1 Canaviais, Jardim-de-infância, Actividades de Enriquecimento 

Curricular e os outros parceiros da comunidade educativa;  

 

            – Celebrar com a devida dignidade as datas de reconhecida relevância, 

nomeadamente;  

 Aniversário do 25 de Abril; 

 Dia da Boa Vizinhança;  

 Aniversário da Freguesia; 

 Comemoração do Dia do Idoso;  

 

– Continuar a procurar estabelecer protocolos específicos com a Câmara 

Municipal de Évora de forma a dotar a Junta de Freguesia de capacidade financeira para 

fazer face a situações de pouca complexidade, de forma a resolve-las com maior rapidez 

e eficácia;  

 

– Diligenciar junto da Câmara Municipal de Évora, na tentativa de resolver 

alguma situações relacionadas com o saneamento básico, águas pluviais e 

abastecimento de água da rede, bem como, sensibilizar para que a manutenção dos 

caminhos seja feita de uma forma frequente; 

 

– Colocação de sinalética orientadora dos diferentes equipamentos existentes na 

área urbana da freguesia; 

 

– Continuar a assegurar a limpeza e a higiene nos vários espaços da freguesia; 

 

– Continuar a promover a publicação do boletim informativo da Junta de 

Freguesia, quer em suporte de papel, quer recorrendo às novas tecnologias.  

 



– Continuar a sensibilizar a Câmara Municipal de Évora, no sentido de ver 

resolvidas algumas das necessidades sinalizadas e que se enquadram nas suas 

competências, nomeadamente; 

 

 Requalificação definitiva da rotunda que está no entroncamento da Rua 

da Paz com a Rua 4 de Outubro e a Estrada das Salvadas, com a 

respectiva colocação de sinalética adequada; 

 Estudo de viabilidade para requalificação da Rua 4 de Outubro, 

enquadrado na requalificação das infra-estruturas básicas e respectiva 

repavimentação;  

 Colocação de passadeiras elevadas na Rua da Eufusina, Rua da Paz, Rua 

4 de Outubro, e na Rua das Cinco Cepas, próxima da escola, com o 

objectivo de diminuir a velocidade nas referidas zonas, e desse modo 

diminuir a perigosidade para condutores e peões; 

 Continuar o reforço da iluminação pública na Freguesia; 

 Reforço da iluminação junto á escola EB 1 Canaviais; 

 Abertura da ligação entre a Rua do Álamo e a Rua dos Anjos, para 

possibilitar uma ligação alternativa de escoamento do tráfego interno; 

 Construção da nova Escola Básica Integrada, para dar resposta às 

necessidades educativas, adaptada aos novos padrões de ensino, que 

contemple as valência do primeiro ciclo a tempo inteiro, mais duas salas 

de jardim-de-infância;   

 


