


 

 

Freguesia da Falagueira – Venda Nova 

PROGRAMA 
 
AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

• Melhoramento da limpeza urbana e do reforço das 
equipas e meios de limpeza, em colaboração com 
a CMA; 

• Reforço do número de ilhas ecológicas capazes de 
aumentar significativamente a capacidade de 
recolha de resíduos não orgânicos; 

• Criação de espaços de higiene para cães, a fim de 
diminuir a quantidade de dejectos animais nas 
ruas; 

• Aumentar a área verde da freguesia, melhorando o 
seu desempenho ambiental e qualidade do ar; 

• Promover a eliminação das barreiras 
arquitectónicas, nomeadamente nas vias pedonais 
e promover a colocação de rampas ou meios de 
acesso, a pessoas com mobilidade reduzida em 
todos os edifícios publícos; 

• Apoiar o desenvolvimento da educação e 
sensibilização ambiental, dando especial atenção 
às questões da higiene urbana, em todas as 
escolas e níveis de ensino da freguesia 

• Desenvolver uma rede de ciclovias, capazes de 
ligar toda a freguesia. 

• Alargar o espaço das hortas urbanas, promovendo 
uma agricultura de base biológica. 

CULTURA DESPORTO E LAZER 

• Promover eventos culturais diversificados nos 
espaços públicos, em parceria com as 
Associações e Colectividades da freguesia 
promovendo a multiculturidade; 

• Reanimar a cultura de bairro dinamizando a 
organização de eventos, capazes de reaproximar 
os cidadãos que residem nos mesmos 
aglomerados urbanos; 

• Criar um espaço de produção cultural, a preços 
sociais, capaz de atrair jovens artistas e artesãos 
para a freguesia; 

• Desenvolver encontros e passeios sobre a história 
e património da freguesia; 

• Promover o estudo das raízes históricas da 
freguesia, em parceria com instituições científicas. 

• Apoiar o Movimento Associativo da Freguesia nas 
suas valências e actividades. 

• Apoio ao Movimento Associativo da freguesia, 
designadamente na promoção de actividades 
orientadas para grupos sociais mais 
desfavorecidos e de diferentes origens culturais; 

HABITAÇÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• Promover a criação de uma bolsa de 
arrendamento local, com informações detalhadas e 
actualizadas sobre os imóveis disponíveis; 

• Colaborar na recuperação das fachadas dos 
edifícios degradados nos casos em que os 
proprietários não têm capacidade de realizar as 
obras em parceria com a CMA; 

• Apoiar os mais carenciados na realização de 
pequenas reparações domésticas, através de 
equipas de pequenas reparações ao domicílio; 

• Promover a preservação Arquitectónica do bairro 
da Venda Nova, designadamente do Pátio dos 
operários; 

• Requalificação da quinta da Lage e do Casal do 
Silva, de modo a integrar aqueles espaços na 
malha urbana da Freguesia, de modo mais 
harmonioso; 

• Defender a Zona Industrial, não permitindo a 
especulação imobiliária, nem o aumento do indíce 
de construção; 

• Lutar pela transferência da Quinta do estado para 
usufruto público da população. 

SAÚDE E APOIO SOCIAL 

• Desenvolver mais iniciativas de apoio social, no 
âmbito das parcerias estabelecidas na rede social; 

• Promoção de férias de praia a custos reduzidos, 
para os residentes na freguesia; 

• Reforçar o apoio a famílias carenciadas, através 
de um apoio mais próximo e diferenciado; 
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• Exigir da Segurança Social o alargamento do 
apoio domiciliário em articulação com o Centro de 
Saúde e proporcionar cuidados de saúde 
continuados aos utentes da freguesia; 

• Melhorar o sistema de ajuda técnica (camas 
articuladas, cadeiras de rodas, andarilhos entre 
outros) com critérios objectivos de cedência. 

• Intervir junto da CMA para instalar condignamente 
as Associações instaladas em infra-estruturas 
precárias na freguesia. 

SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL 

• Desenvolver campanhas de sensibilização no 
âmbito da protecção civil junto de grupos 
específicos, melhorando a sua resposta em 
situações de catástrofe; 

• Reforçar e melhorar a rede de iluminação pública, 
criando condições para usufruto dos cidadãos com 
condições de segurança; 

• Pugnar pela abertura de uma loja da PSP com 
serviço permanente (24 horas)na zona centro da 
Falagueira, que servirá para promover um reforço 
do policiamento de proximidade, e retomar um 
conjunto de politicas activas de inclusão social. 

REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 

• Procurar uma alternativa à via reversível, 
defendendo a segurança dos peões e dos 
condutores; 

• Promover a requalificação das redes viárias, 
melhorando a circulação rodoviária; 

• Reorganizar o estacionamento nos aglomerados 
urbanos, criando mais lugares de estacionamento 
e minimizando o estacionamento indevido sobre os 
passeios; 

• Desenvolver campanhas de prevenção e 
sensibilização rodoviária em parceria com escolas 
e associações locais; 

• Defender a melhoria dos horários dos transportes 
públicos, contribuindo assim para uma maior 
qualidade de vida e mobilidade da população da 
freguesia; 

• Reforço da sinalização luminosa e sonoras das 
principais passadeiras. 

ECONOMIA E EMPREGO 

• Apoiar a criação de emprego, através da criação 
de uma incubadora de empresas; 

• Criara e desenvolver um espaço de co-working de 
empresas de base digital, a preços sociais, 
orientado para jovens empreendedores; 

• Criar um sistema de apoio ao comércio local, 
aproximando a população da freguesia destes 
espaços, dinamizando a economia e promovendo 
o emprego e fixação da população; 

• Apoiar a requalificação do comércio local, 
modernizando-o e dinamizando a economia local; 

• Requalificação do Mercado, dotando-o de novas 
valências capazes de torna-lo num pólo de 
atracção na freguesia, desenvolvendo a economia 
local; 

• Criação de um espaço dedicado aos produtos 
provenientes da agricultura biológica no Mercado, 
atraindo novos clientes ao mesmo; 

• Promoção de um sistema de apoio às PME´S, com 
retorno social para a freguesia, gerando emprego. 

ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA 

• Criar uma linha verde para um atendimento rápido 
aos cidadãos; 

• Criação de horários de atendimento alargados que 
permitam o acesso de todos os cidadãos aos 
serviços da Junta; 

• Manter e alargar o actual quadro de serviços e 
instalações das ex-freguesias da Falagueira e da 
Venda Nova; 

. 

 

COMPROMISSO DOS ELEITOS DA CDU. 

LUTAREM PELA RESTAURAÇÃO DAS FREGUESIAS DA FALAGUEIRA E DA VENDA NOVA PARA MELHOR 
DEFESA DOS INTERESSES DAS SUAS POPULAÇÕES. 


