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Apesar de encontrarmos uma Junta endividada 
e sem rumo, com inúmeras reclamações sem 
resposta, aliada aos enormes cortes nas verbas 
transferidas pela Câmara Municipal para a Junta 
de Freguesia, a CDU pôs mãos à obra! Com 
os trabalhadores e as populações encontrou 
soluções para os problemas e avançou para 
a melhoria das condições de vida da nossa 
população.
Repusemos direitos aos trabalhadores da 
Junta; demos resposta às reclamações e 
descentralizámos as reuniões de Junta para 
aproximar as populações dos seus eleitos;
Melhorámos o espaço público com a reparação 
de caminhos, na limpeza e desmatação, na 
construção de áreas de lazer e espaços verdes, 
na colocação de mobiliário urbano, no aumento 
de lugares de estacionamento e na pintura de 
passadeiras;
Recuperámos todas as fontes, fontanários e 
miradouros; implementámos o programa de 
acessibilidades “Cidade sem Barreiras”.
Reforçámos o apoio ao movimento associativo 
e introduzimos uma nova dinâmica nas 
festividades e comemorações na freguesia. 
Apoiámos juridicamente populações e 
trabalhadores, repusemos os apoios concedidos 
às Escolas, entre outras tantas acções. 
O trabalho desenvolvido levou à distinção como 
ECO-FREGUESIA, sendo a primeira no concelho 
e uma das poucas no País.

Quatro anos depois, 
a freguesia de Vila 
Franca de Xira está 
melhor, mais cuidada, 
com mais vida, inclusiva 
e ambientalmente 
mais sustentada.

Vila Franca, terra de trabalho, 
cultura e liberdade

Assumimos o compromisso de uma intervenção 
autárquica centrada nas pessoas, ouvindo 
opiniões na procura das soluções para os seus 
problemas. Continuaremos a realizar reuniões 
públicas de Junta pelos diferentes lugares 
da freguesia, bem como fóruns de re�exão, 
estimulando a participação de todos nesta forma 
de desenvolvimento da vida colectiva.
Será um mandato de conclusão do programa 
“Cidade sem Barreiras” e do reforço da 
reabilitação do espaço público e mobiliário 
urbano. Trabalharemos pela descentralização 
de competências, pela Câmara Municipal, 
que sirvam as populações, e que con�ram à 
freguesia o poder de executar, mas também 
de decidir. Continuaremos a valorizar todas as 
comemorações, festas e romarias da freguesia, 
bem como a recuperação das tradições de Xira.

Ambiente
Continuaremos a implementar o projeto 
ECO-FREGUESIA e a desenvolver o 
aprofundamento de medidas ambientalmente 
inovadoras, através de programas comunitários 
de Hortas Urbanas, da ampliação de áreas de 
merendas e piqueniques, bem como na melhoria 
da limpeza e higiene urbana, na desmatação 
e limpeza de bermas e caminhos, na 
manutenção das infraestruturas e assegurando 
condições de circulação em segurança.
Interviremos no embelezamento de outros 
locais da freguesia, na implementação de um 
programa de preservação do espaço público 
também livre de dejectos de animais, na criação 
de estacionamento de bicicletas na cidade, 
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trabalhando com o município para a criação 
de um sistema de aluguer de bicicletas na 
freguesia e concelho.

Património
Depois do enorme trabalho realizado na 
recuperação do património na freguesia, 
como os Miradouros e os Fontanários, vamos 
continuar a requali�car outros espaços, através 
de um Programa de Requali�cação assente na 
participação e solidariedade das populações, 
desde a ideia inicial até à sua execução e 
manutenção, propondo intervir nos domínios da 
Arte Pública, dos Espaços Verdes, dos Espaços 
Públicos e Colectivos e da Sensibilização 
Ambiental.

Educação, Ação Social e Juventude
Continuaremos a realizar a recepção à 
Comunidade Educativa e o Xira Escolas (Inicio 
e �m de ano lectivo). A desenvolver iniciativas 
com escolas e instituições, a trabalhar com o 
município numa programação para a juventude, 
mais sólida e constante, na vertente desportiva, 
cultural, de lazer e associativa. 
Prosseguiremos o apoio à integração dos 
cidadãos portadores de de�ciência na vida 
ativa, a desenvolver acções e parcerias para a 
população sénior da freguesia, como o Passeio 
dos Avós, Cinema, entre outros. Criaremos o 
Gabinete de Orientação Local, para apoio ao 
freguês na sua relação com os organismos 
públicos.

Economia e Turismo
Apoiaremos a atividade económica local, 
nomeadamente através de novos projectos 
nas vertentes da agricultura biológica e da 
solidariedade, a realizar em diversos locais da 

freguesia sob a denominação de VILA FRANCA- 
Mercado Livre.
Impulsionaremos o Roteiro Turístico da 
Freguesia, promovendo o património, a 
cultura, o desporto e lazer, a relevante oferta 
de restauração. Em parceria com o comércio 
local, ampliaremos a animação dos espaços 
públicos da freguesia, potenciando a actividade 
económica e turística.

Associativismo, Cultura e Desporto
Pela força e importância do movimento 
associativo na freguesia e respeitando sempre 
a sua autonomia, continuaremos a valorizar o 
apoio à sua actividade, a desenvolver parcerias 
para a dinamização do espaço público nos 
vários locais da freguesia, com iniciativas de 
animação, música, dança, teatro, cinema, artes 
plásticas, desporto, entre outras. Promoveremos 
a prática desportiva e o bem-estar da população 
com a dinamização de diferentes atividades, 
potenciando a requali�cação de novos espaços 
na freguesia para a sua prática, nomeadamente 
procurando encontrar soluções para um recinto 
aquático descoberto. 

Ampliar o trabalho da Junta. 
Construir um outro futuro
O concelho de Vila Franca de Xira precisa de 
um tempo novo. Urge uma gestão autárquica 
municipal que valorize a freguesia e lhe dê 
condições �nanceiras para executar as suas 
responsabilidades. 
É indispensável, encontrar com o município, 
programas de combate à deserti�cação, à falta 
de estacionamento, à degradação de edifícios 
e aos constrangimentos do tecido económico 
da cidade. Daí a importância da vitória da CDU 
também na Câmara Municipal.




