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INTRODUÇÃO 

As Grandes Opções do Plano para 2022 elaboradas em cumprimento com a Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e demais legislação complementar, contêm as 

orientações políticas fundamentais, os programas, projetos e principais ações que a 

Junta de Freguesia de Santiago do Escoural prevê e pretende realizar em 2022, 

primeiro ano do mandato 2021/2025, aliando ao rigor orçamental e transparência os 

desafios e sustentabilidade nas decisões, com vista à melhoria contínua do quotidiano 

dos nossos residentes. 

No presente documento, que irá acompanhar o orçamento para o ano de 2022, 

apresentamos, para cada área de atuação, um conjunto de atividades e medidas 

propostas para a nossa Freguesia, sejam elas da competência da Junta ou da 

Câmara Municipal, as quais refletem os compromissos políticos e as linhas 

orientadoras definidas como estratégicas, com vista a uma Freguesia: 

✓ mais desenvolvida, moderna e empreendedora; 

✓ mais próxima dos cidadãos; 

✓ mais amiga do ambiente; 

✓ mais solidária; 

✓ mais inclusiva;  

✓ mais acessível para todos. 

 

Para a sua execução é fundamental manter e reforçar os protocolos de 

descentralização de competências encetados com o Município de Montemor-o-Novo 

e com as associações e coletividades, assim como manter e reforçar a atividade 

corrente da Junta de Freguesia, nomeadamente: 

▪ Prestar serviços de conservação e manutenção de espaços públicos, através 

da realização de limpezas de valetas, bermas, pontes, caminhos e pinturas 

diversas; 
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▪ Proceder à manutenção e limpeza de sanitários, balneários, lavadouros 

públicos, mercado, fontanários e outros edifícios públicos ao cuidado ou 

pertencentes à Junta de Freguesia; 

▪ Gerir, manter e conservar os cemitérios do Escoural e São Brissos; 

▪ Assegurar o transporte escolar das crianças abrangidas pela legislação em 

vigor, mediante indicação dos serviços de educação da Câmara Municipal; 

▪ Apoiar o funcionamento do Jardim de Infância e da Escola EB1 do Escoural 

através da conservação e manutenção dos edifícios escolares e fornecimento 

de materiais diversos. 

 

Para o desempenho das atividades correntes e das que nos propomos, nos domínios: 

educativos, culturais, associativos, desportivos e de solidariedade social, contamos 

com o envolvimento de todos os colaboradores, instituições e coletividades, e ainda, 

dos residentes e da economia local, os quais constituem uma enorme mais-valia para 

a nossa Freguesia. 
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ATIVIDADES E MEDIDAS PROPOSTAS 
 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS 

No âmbito dos Recursos Humanos, apostamos 

na sua qualificação e valorização, promovendo 

uma cultura de acesso à informação e formação, 

que garanta o reforço das suas competências, e 

a gestão participada de modo a elevar os níveis 

de motivação individual e coletiva visando a 

eficiência dos Serviços. 

Principais ações previstas de competência da Junta: 

 Reabilitar e modernizar as Instalações da Junta com o objetivo de melhorar as 

condições de trabalho e atendimento; 

 Adaptar o Estaleiro para apoio aos Serviços Operacionais; 

 Modernizar e reorganizar os serviços administrativos e sistematizar as tarefas 

dos serviços operacionais com vista a melhorar os níveis de Serviço;  

 Otimizar e reduzir custos de funcionamento; 

 Rever os preços dos Serviços; 

 Atualizar o regulamento do Cemitério e implementar um cadastro informático 

em suporte digital; e 

 Promover reuniões trimestrais, no sentido de acompanhar e apoiar os 

diferentes sectores da economia local e as Instituições culturais, desportivas e 

de Solidariedade da Freguesia. 

Adquirir, com o apoio do Município de Montemor-o-Novo: 

 um Dumper com retroescavadora para trabalhos de limpeza de caminhos e 

arranjos; e 

 um trator e um limpa fossas. 
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INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

É estruturante para a Junta de Freguesia apostar numa estratégia de inovação, 

desenvolvimento e modernização com vista a tornar o Escoural uma Freguesia digital 

e garantir uma maior proximidade com a população residente. 

 

Principais ações previstas de competência da Junta: 

 desenvolver um novo Site e dinamizar as redes sociais com o objetivo de 

proporcionar aos moradores informação atualizada; 

 garantir cobertura Internet e GSM na Freguesia do Escoural; 

 transmitir em direto as reuniões das Assembleias de Freguesia;  

 permitir aos eleitores o acompanhamento de execução do programa eleitoral;  

 capacitar os mais idosos a usar a internet, o e-mail e as redes sociais 

Instalar no Escoural, em parceria com as Entidades competentes: 

 um “Espaço do cidadão” com oferta gratuita de serviços; 

 um gabinete “Escoural Europa 20/30” para apoiar os pequenos proprietários, 

comerciantes, agricultores ou investidores na obtenção de financiamentos 

comunitários; 

Desenvolver, com o apoio do Município de Montemor-o-Novo: 

 a modernização e adaptação da antiga Escola primária para acolher serviços de 

apoio à comunidade e um espaço de coworking.  



      Grandes 

Opções do Plano 2022 

 
 

 

PÁGINA  7 

 

SAÚDE E BEM ESTAR 

O Centro de Saúde constitui uma resposta fundamental na Freguesia. Neste sentido, 

no ano de 2022, pretendemos dar continuidade às especialidades já existentes e 

aumentar a sua capacidade de resposta. Pretendemos ainda, desenvolver programas 

de saúde comunitária e integração no mercado de trabalho. 

Assim, consideramos prioritário: 

 desenvolver o diálogo com a Administração Regional de Saúde, no sentido de 

reforçar a oferta dos serviços prestados na extensão do Centro de Saúde; 

 estabelecer protocolos com associações no sentido de identificar e 

acompanhar moradores com necessidades especiais (idade, limitações físicas, 

financeiras), incluindo um programa de prevenção e acompanhamento de 

doença mental. 

Pretendemos ainda promover, a natureza e atividades físicas saudáveis, o espírito 

comunitário e as práticas desportivas.  

No cumprimento dos atos de competência da Junta, pretendemos: 

 reabilitar os atuais espaços ajardinados; 

 instalar sanitários no Jardim Público; 

e, em parceria com as associações e coletividades, clubes desportivos e escolas:  

 dinamizar a utilização do parque desportivo;  

 organizar campeonatos de jogos tradicionais entre Freguesias; 

 apoiar a criação de um clube de BTT com sede no Escoural e dinamizar o 

aluguer de bicicletas na Casa Branca junto à estação Ferroviária; 

 apoiar a dinamização de atividades físicas para crianças e jovens. 

Contamos ainda com o apoio do Município de Montemor-o-Novo para a: 

 criação de um espaço de lazer, merendas e passadiços nas margens do ribeiro 

junto à fonte da Ferrenha; 

 construção da cobertura para o campo do Parque Desportivo; 

 repavimentação do parque lúdico do jardim publico do Escoural. 
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ESPAÇO PÚBLICO E MOBILIDADE 

A Junta de Freguesia de Santiago do Escoural pretende seguir um plano que permita 

proporcionar aos residentes um espaço público de qualidade e inclusivo e definir uma 

estratégia de valorização dos equipamentos nele existentes. 

No cumprimento dos atos de competência da Junta, pretendemos: 

 adaptar os sanitários públicos para Clientes de mobilidade reduzida; 

 continuar a manutenção/substituição da sinalização vertical; 

 em parceria com as entidades competentes, melhorar os fluxos do trânsito, 

garantir e reforçar a iluminação pública; 

 definir uma estratégia para limpeza das ribeiras e caminhos rurais;  

 promover a renovação das tabuletas dos nomes das ruas e lugares; 

 criar um incentivo para a remoção das antenas sem uso das habitações. 

Com o apoio do Município de Montemor-o-Novo: 

 reabilitação da Praça de Républica. Pretende-se que seja o Centro da Vila e 

um local de encontro para os residentes e para quem a visita; 

 ampliação do parque de estacionamento; 

 requalificação e repavimentação da Rua Salvador Joaquim do Pomar no 

Escoural; 

 requalificação e repavimentação da Rua Catarina Eufémia em Casa Branca; 

 requalificação/adaptação do Largo 1º de Maio Casa Branca para permitir a 

circulação de transportes públicos; 

 finalização da empreitada de beneficiação de pavimentos e sinalização de São 

Brissos. 
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AMBIENTE 

Na área da sustentabilidade e consciencialização ambiental propomo-nos 

desenvolver uma vasta campanha de sensibilização relativamente à defesa do 

ambiente, higiene e limpeza, recolha de resíduos e reciclagem. 

Neste âmbito é prioritário desenvolver com o apoio do Município de Montemor-o-Novo 

a: 

 construção de uma / duas Estações de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR) no Escoural; 

 recuperação e manutenção do depósito de água de Casa Branca; 

 instalação de uma rede de saneamento básico em São Brissos; 

 substituição dos 2 veículos de transporte escolar por veículos não poluentes; 

 implementação de medidas de eficiência energética: Parque Desportivo e 

complexo que integra a escola e o futuro pavilhão multiusos. 

 

Pretendemos ainda encontrar soluções com as Entidades competentes, de modo a: 

 minimizar/eliminar a poluição dos solos e água dos ribeiros da região; 

 criar um sistema para recolha e tratamento das vísceras e peles de animais 

mortos para consumo doméstico; 

 organizar e programar a recolha de monos e limpeza de quintais; 

 implementar o Programa Biorresíduos da responsabilidade do Município. 
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HABITAÇÃO 

Santiago do Escoural é a maior freguesia rural do concelho de Montemor-o-Novo e a 

que detém o maior valor de população residente (1.047 habitantes), distribuído pela 

área de 138,70 km2, o que corresponde a uma densidade populacional das mais 

elevadas do Concelho (8 hab/km2) (Censos 2021). 

No entanto, entre 2011 e 2021 foi a freguesia do Concelho que mais população 

perdeu, passando de 1.335 habitantes para 1.047 (menos 288). 

Perante estes resultados, é estratégico travar o declínio demográfico e o abandono 

populacional, sobretudo das camadas mais jovens e empreendedoras, fomentar o 

crescimento da população e atrair novos residentes. 

Para o efeito, é fundamental incrementar o desenvolvimento económico, promover a 

preservação e a requalificação do património existente.  

Neste âmbito, a Junta de Freguesia pretende: 

 desenvolver um programa de reabilitação e revitalização urbana e promover o 

envolvimento ativo e a participação dos respetivos proprietários; 

 manter os incentivos à natalidade e promover incentivos à residência na 

Freguesia; 

 desenvolver esforços para reforçar os transportes e ajustar os horários 

compatíveis com as necessidades e mobilidade da população da Freguesia. 
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EDUCAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL 
 

No âmbito da Ação Social, a Junta de Freguesia pretende manter uma intervenção 

mais próxima da população, assumindo um papel de relevo na resolução dos 

problemas concretos da comunidade, prestando um conjunto de serviços e iniciativas 

à população, com o objetivo de apoiar os cidadãos, na melhoria das suas capacidades 

e na resolução das suas necessidades, sendo fundamental o papel das instituições 

particulares de solidariedade social num trabalho de parceria. 

Pretendemos atingir os seguintes objetivos para 2022: 

 desenvolver um programa de voluntariado jovem para apoio à comunidade, 

associações e coletividades; 

 promover o desenvolvimento de hortas comunitárias, atribuindo terrenos a 

título gratuito; 

 promover o apoio a ex combatentes do Ultramar; 

 criar uma “Oficina Social”, a preços reduzidos, para pequenas 

reparações/adaptações em habitações de moradores reformados ou com 

dependência financeira declarada; 

 transportar os moradores em idade escolar, reformados e com mobilidade 

reduzida, gratuitamente ou a preços reduzidos, em função dos rendimentos 

declarados; 

 apoiar a criação e manutenção do CATL, com horário alargado e em férias 

escolares, e assim permitir que os Pais que trabalham fora da Freguesia 

tenham a possibilidade de ter as crianças a estudar no Escoural; 

 ajustar os horários dos transportes das crianças às horas de entrada/saída da 

escola e garantir uma paragem junto às escolas; 

 apoiar as obras nas associações e coletividades; 

 desenvolver o projeto “Jovem Participa!” como iniciativa de proximidade e 

participação, disponibilizando um orçamento para a execução de projetos. 
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CULTURA E TURISMO 

A rica herança pré-histórica da freguesia, torna-a sem sombra de dúvida, um dos 

sítios mais importantes da Europa, do ponto de vista histórico-arqueológico. 

A Freguesia é um importante ponto de atração turística, que precisa de ser 

dinamizado e divulgado. Dispõe de um património histórico, cultural, gastronómico e 

de natureza único, está situada na rota da N2 e na proximidade do caminho de ferro.    

No âmbito da cultura, pretende-se promover iniciativas que permitam o acesso, por 

parte da população e visitantes, a produções culturais diversificadas e de qualidade, 

sendo o pavilhão multiusos o motor das iniciativas culturais da Freguesia. 

Pretende-se assim desenvolver ações, com o apoio do Município, que promovam o 

Escoural como atração turística e cultural: 

 transferência do Centro Interpretativo da Gruta do Escoural para junto da Gruta 

e adaptar a área envolvente; 

 criação de uma Área de Serviço para Autocaravanismo no parque de feiras e 

mercados; 

 conclusão das obras de beneficiação no interior do pavilhão multiusos em 

Santiago do Escoural e pavimentação da zona envolvente. 
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Em paralelo, pretende a Junta desenvolver as atividades que se seguem no âmbito 

das suas competências ou com o apoio de outras entidades: 

 criar uma identidade visual que, simultaneamente, assegure a imagem 

corporativa da Freguesia, origens, tradições, memória e promova a sua 

atratividade; 

 dinamizar o KM533 da EN2: criar marco KM 533, recuperar o lavadouro para 

um local de paragem e loung de apoio para caminheiros, ciclistas e motards; 

 divulgar e promover o turismo e comércio local através das plataformas digitais 

(meios próprios e dos parceiros) e participação em eventos e feiras; 

 estabelecer parcerias com associações, instituições e empresas, 

nomeadamente com o Turismo do Alentejo; 

 apoiar, a reabilitação dos edifícios devolutos da Estação de Casa Branca, para 

áreas da cultura, educação, turismo e lazer; 

 criar uma rota dos principais monumentos arqueológicos da Freguesia, 

promovendo, em simultâneo a mobilidade ciclável; 

 estabelecer parcerias para a requalificação do antigo Lagar de Azeite; 

 potenciar o desenvolvimento da restauração e do alojamento local; 

 pintar os Pavilhões 1, 2 e 3, futuro pavilhão multiusos; 

 Promover e realizar eventos nos espaços públicos, nomeadamente: 

→ Colaboração nas atividades promovidas pelo Município 

→ Organização e realização da feira anual da freguesia 

→ Festival da Primavera 

→ Comemoração do 106º Aniversário da elevação do Escoural a Vila  

(5 de junho de 1916) 

→ Concertos musicais ao longo do ano 

→ Natal 

→ Fim de ano 

→ entre outras. 
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Santiago do Escoural, 16 de dezembro de 2021 

O executivo da Junta de freguesia de Santiago do Escoural 

 

_________________     ___________________   _________________ 

 

A Assembleia de Freguesia de Santiago do Escoural 

 

_________________     ___________________   _________________ 

 

 


