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Plano de Atividades 2021 – Freguesia dos Rosais 

Introdução 
 

O plano de atividades para o ano de 2021, que aqui apresentamos, tem como 

principal objetivo, a prestação de serviços à população numa ótica de satisfação das 

necessidades materiais, culturais e da melhoria das condições de vida de toda a população. 

A gestão deste executivo, mais do que nunca, tem de estabelecer prioridades, 

atendendo às dificuldades que continuaremos a enfrentar. 

Daremos prioridade em 2021 a respostas a situações urgentes, nomeadamente 

relacionadas com situações causadas pela pandemia do Covid-19 e outras situações de 

carência. 

Será mantido, ou até provavelmente aumentado o número de trabalhadores a 

colocar, ao abrigo dos programas de emprego, por forma a “efetuar a limpeza das vias e 

espaços públicos, sarjetas, sumidouros e muros limítrofes de vias que compreendem a 

varredura e lavagem das vias e espaços públicos, e a desobstrução e limpeza de sarjetas e 

sumidouros”, sendo ainda necessário efetuar a “manutenção do mobiliário urbano existente 

através da sua limpeza e demais procedimentos que se afigurem adequados”. Estes 

trabalhos serão em grande parte apoiados, através de um protocolo entre a Junta e a 

Câmara. 

Daremos continuidade aos apoios dados às instituições da freguesia, por forma a 

criarem atividades de relevância cultural e recreativa, criando-se assim condições para uma 

dinamização da freguesia num todo. 

Este ano e final de mandato irá terminar com a preocupação do executivo em 

assegurar que as atividades que promovem se enquadram o mais possível numa linha de 

intervenção social. 

   

Obras, melhoramentos e manutenção de caminhos municipais 

 Pintura e manutenção dos portões em ferro colocados nos muros dos caminhos 

municipais; 

 Manutenção e pintura de muros; 

 Manutenção e pintura de chafarizes; 

 Pintura dos muros do Cemitério; 

 Manutenção de currais de vacinação e retém agrícola; 

 Manutenção e conservação do parque infantil; 

 Conservação e manutenção das linhas de água. 
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Plano de Atividades 2021 – Freguesia dos Rosais 

Ambiente 

 Limpeza e manutenção do cemitério; 

 Limpeza de sarjetas e sumidouros; 

 Limpeza e manutenção de espaços verdes; 

 Limpeza das linhas de água; 

 Poda de árvores; 

 Limpeza de resíduos abandonados. 

 

Cultura 

 Apoiar a escola de cordas da Casa do Povo dos Rosais; 

 Apoio à Comissão das Festas de Nossa Sr.ª Senhora do Rosário;  

 Apoio à Comissão da Festa de Santo Antão; 

 Apoio à Comissão da Festa da Fajã de João Dias; 

 Ornamentação do centro da freguesia na época natalícia; 

 Apoio à festa de Natal da catequese e Freguesia. 

 

Apoios 

Serão concedidos apoios financeiros às seguintes instituições: 

 Sociedade União Rosalense; 

 Grupo de Folclore dos Rosais; 

 Casa do Povo dos Rosais; 

 Agrupamento 975 do CNE. 

 

Outros 

 Apoio no preenchimento das declarações de IRS;   

 Dinamização de programas ao abrigo do OTLJ; 

 Investimentos novos recursos humanos, através dos programas de emprego. 

 

Diligências a efetuar pela Junta de Freguesia junto de outras entidades 

 Diligenciar junto da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas a 

requalificação da sobra de estrada no lugar das Figueiras. 


