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URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Conclusão do Parque de Estacionamento atrás do cemitério e
correspondente rua de acesso.
Criação de rampa de acesso ao Cemitério para pessoas com
dificuldades de locomoção ou mobilidade reduzida, limpeza e
pintura.
Conclusão das obras de requalificação da Rua Principal de
Além do Rio.
Reunir junto da entidade responsável para colocação de
iluminação Pública junto à Ponte de acesso a Além do Rio.
Conclusão das obras de requalificação da Sede da Junta de
Freguesia.
Conclusão da Toponímia da Freguesia com colocação das
placas de indicação.
Iniciação do processo para futura implantação de mini-célula
industrial aproveitando as alterações ao PDM.
Conclusão das obras de requalificação do Adro da Igreja.

DESPORTO, CULTURA, TEMPOS LIVRES E LAZER
Promoção de programas culturais temáticos ao longo do ano
(exposições, teatro, dança).
Fomentação de atividades para os jovens de incentivo à
prática do desporto e convívio social.
Promoção da criação de Movimento Associativo de e para
Ruílhe.

Realização da Feira da Comunidade.
Comemoração do 25 de Abril.

AÇÃO SOCIAL
Criação de bolsas de voluntários para prestação de serviços
aos mais desfavorecidos em áreas tão distintas como as
valências dos voluntários inscritos ex: pichelaria, mecânica,
eletricidade, etc.
Fornecimento de apoio logístico, preenchimento e entrega de
documentos a entidades externas, aos Ruílhenses, como
declarações de IRS, segurança social, matrículas e outros.
Promoção de iniciativas de combate à pobreza e exclusão
social.
Organização de rastreios clínicos aos habitantes de Ruílhe:
visuais, auditivos, saúde oral, diabetes, tensão.
Organização de cursos e palestras, na sede da junta, para
esclarecimento de dúvidas e apoio às necessidades dos
Ruílhenses no âmbito da saúde, educação, etc.
Organização de visitas e passeios com a colaboração da
Câmara Municipal de Braga.
Realização de protocolos e parcerias com entidades várias
com vista à atribuição de um conjunto de benefícios e
vantagens aos habitantes de Ruílhe em áreas distintas como:
educação, saúde, assessoria jurídica, contabilidade, etc.
Organização de festas e convívios vários como a Festa de
Natal às crianças com distribuição de prendas, Festa de Natal
aos idosos da freguesia, Dia de Ruílhe, Festa ao Emigrante,
Dia Mundial da Criança.
Carnaval, Halloween, iniciativas destinadas aos jovens da
freguesia com o dia da Juventude.

Promoção da ocupação dos tempos livres dos idosos com
atividades diversas (desportivas, culturais e recreativas).
Dinamização e apoio ao “ESPAÇO VIVER MELHOR NA 3ª
IDADE” criado em 2013.

EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E NOVAS TECNOLOGIAS
Ampliação da rede Wireless (sem fio) com internet na
freguesia.
Aquisição de quadros interativos para a EB1 de Ruílhe.
Apoiar a Escola EB1 e reunir com as responsáveis como tem
sido habitual para tentar colmatar as necessidades da EB1.
Dotar a Junta de Freguesia de material informático e
audiovisual conforme as necessidades existentes.

AMBIENTE E ESPAÇO PÚBLICO
Promoção da responsabilidade ambiental e a proteção da
natureza.
Promoção da reciclagem e recolha de óleos.
Estimulação da limpeza e conservação das zonas florestais.
Execução de limpeza das ruas e espaços públicos da
freguesia.
Promoção da iniciativa Limpar Ruílhe.

