UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS

Informações
__________________________________________________________________________________________________________

17 de abril de 2014 a 30 de junho de 2014

Informação da atividade da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE
MOINHOS DE 30/06/2014

Período de 17/04/2014 a 30/06/2014

Informação
A- DILIGÊNCIAS EFETUADAS E DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO DA
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DA
GESTÃO CORRENTE/FINANCEIRA E PATRIMÒNIO
Foi aceite um cidadão para efetuar trabalho comunitário por um período de 120
horas, o qual está a desenvolver trabalhos de limpezas urbanas gerais, integrado
na equipa desta autarquia.
Neste período teve inicio um estágio profissional na área do Serviço Social, que
oportunamente havia sido candidatado ao IEFP, e que terá a duração de um ano,
(de 14-04-2014 a 13-04-2015) e em 10 de abril terminou o estágio na área de
Ciências da Educação que decorreu entre 2013 e esta data.
- Relativamente à situação financeira da autarquia, informa-se que o saldo
disponível em 23 de Junho era de 36.506,48 € (trinta e seis mil quinhentos e seis
euros e quarenta e oito cêntimos).
B - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO
DEGRADADA
- Está em fase de conclusão o projeto da requalificação da entrada do Bairro de
São João, vulgarmente conhecida por Largo do Cavaco.
- Levantamento das caixas de esgotos na Corte Vicente Anes.
C - OBRAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- Foram adquiridas fardas para os funcionários da União das Freguesias.
- Ao longo deste período continuaram os trabalhos de limpeza, pinturas, caiação
e arranque de ervas nos espaços públicos dos aglomerados da Corte Vicente
Anes, São João, Vale d´Oca, Carregueiro, Nossa Senhora do Castelo, Igreja
Matriz e Bairro do Plano. Iniciou-se também a limpeza nas zonas do Bairro da
Cooperativa, Bairro Azul, Bairro da Encosta de Nossa Senhora e em Rio de
Moinhos.
- Diversas reparações e apoio à atividade normal da Cocaria.
- Manutenção do Jardim Público Dr. Brito Camacho em Rio de Moinhos.

- Manutenção geral do Cemitério de Rio de Moinhos e Casas Mortuárias de Aljustrel, Rio de Moinhos e Corte Vicente Anes.
- Manutenção geral do Centro Comunitário de Rio de Moinhos.

D – SEGURANÇA, PROTECÇÃO CIVIL E JUSTIÇA
- A União das Freguesias mantem o acompanhamento das situações relacionadas
com a segurança de pessoas e bens e de proteção civil.

E - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

- Relativamente à dinamização do Centro de Recursos Vicente Anes, continuamos a
prestar apoio pedagógico em pequenos grupos nas tardes de terças e sextas-feiras. Este
espaço tem sido frequentado por pessoas de várias faixas etárias e visa promover a
ocupação do tempo de ócio de forma construtiva e estruturada, e, especificamente no
caso da população mais jovem, ter acompanhamento pedagógico (métodos e hábitos de
estudo, gestão do tempo, planos de estudo individuais, etc.) e intervenção especializada
no âmbito das necessidades educativas especiais, quando solicitada pelos pais das
crianças que comprovadamente necessitem de um acompanhamento especializado a este
nível;

F - AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
- No âmbito do Projecto “Vamos até Si”, desde o mês de Abril até à presente data,
foram deferidos 11 pedidos de transporte a famílias carenciadas, justificados por
insuficiência de recursos financeiros; dificuldades/incompatibilidades com horários e
serviços de transportes públicos; mobilidade reduzida e ausência de suporte familiar
próximo. Todos estes pedidos de apoio para transporte possibilitaram aos seus
beneficiários a comparência em consultas de várias especialidades, designadamente
terapia da fala, psicomotricidade, nutrição, oftalmologia, pedopsiquiatria, cardiologia,
neuropediatria, hepatologia, psicologia, psiquiatria e estomatologia, bem como a
realização de exames complementares de diagnóstico nos Distritos de Beja, Évora,
Almada e Lisboa. Parte destes transportes foram realizados pelo serviço de transporte
dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel, o que possibilitou uma maior comodidade e
segurança a estes utentes. O feedback dos beneficiários em relação ao transporte
efectuado pelos B.VA tem sido bastante positivo, pois revela ser um serviço que prima
pela excelência.
- É de ressalvar que desde o passado mês de Maio foi elaborado e implementado um
projecto de seu nome “Aproxima” na Corte Vicente Anes. Este projecto encontra-se a
ser executado semanalmente (1 tarde), no Centro de Recursos Vicente Anes, tendo

como público-alvo os idosos que residem nesta Aldeia. Esta iniciativa visa combater o
isolamento das gentes com mais de 65 anos e promover o associativismo e interacção
entre os idosos e a comunidade. Este projecto ainda vai no início, mas já conta com
cerca de uma dezena de participantes que semanalmente participam nas actividades
propostas.
- Neste trimestre foram atribuídos 9 Kit’s “ Nascer em Aljustrel”.

G - CULTURA, ASSOCIATIVISMO E DESPORTO
- A Junta colaborou na apresentação do livro de António Lains Galamba e manteve
aberta ao público a exposição de obras do artista plástico Roberto Chichorro, autor
das ilustrações do referido livro.
- Dinamização do Clube Sénior, realizado quinzenalmente na Cocaria e aberto a
toda a população sénior.
- Decorreram as comemorações do 40º Aniversário do 25 de Abril, através da
dinamização de diversas atividades culturais e desportivas.
- Participação na Feira do Campo Alentejano.
- Está a decorrer a Semana da Juventude em Rio de Moinhos, com diversas
atividades culturais e desportivas.
- Preparação do X Encontro Nacional dos Rio de Moinhos de Portugal, que se irá
realizar nos próximos dias 05 e 06 de julho em Rio de Moinhos – Borba
- Durante este trimestre foram atribuídos os seguintes subsídios e apoios:


Sport Mineiro – Futebol - 1.125 euros;



Associação Humanitária de Bombeiros de Aljustrel – 1.125 euros;



CRIRA - BTT - 750 euros;



Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira – 231 euros;



Associação Equestre Aljustrelense – 250 euros;



Cocaria – Associação de Solidariedade Social de Rio de Moinhos – 150
euros;



Grupo Motard “Os Cortenhos” – 200 euros;



Paróquia de Aljustrel – 100 euros;



Sociedade Columbófila Aljustrelense – 100 euros;



Associação de Caçadores Livres do Concelho de Aljustrel – 100 euros;



Grupo de Marchas Populares de Rio de Moinhos – 200 euros;

H - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ATOS E REUNIÕES
-A

União das Freguesias esteve presente ou fez-se representar em várias reuniões
e eventos ocorridos ao longo deste período.

- Reuniões pontuais com a Câmara para resolução e análise de assuntos correntes,
e participação nos eventos realizados por esta.
Aljustrel, 23 de junho de 2014
O Presidente,

