
Para a Coligação Nova Geração, Vialonga precisa 
de uma visão estratégica ambiciosa, de um em-
penho claro no Desenvolvimento económico e so-
cial da freguesia e de uma Equipa que aposte na 
Proximidade a toda a população.

Acreditamos numa governação participada, num 
trabalho em parceria e numa ação que se guie pelo 
rigor e transparência.

Vialonga depara-se com a carência de infraestru-
turas públicas, poucos espaços de qualidade para 
o lazer em família, não tem uma resposta social 
para a população idosa, lida com os problemas de 
uma oferta ineficaz de transportes públicos e não 
dispõe de uma agenda desportiva ao serviço da 
população. 
Temos o privilégio de ter um Movimento Associativo 
interessante e diversificado só que conta com uma 
Estrutura Representativa apática, que não se reno-
va, que é incapaz de lidar com os desafios sociais 
e demográficos que enfrentamos e não consegue 
dar mais fulgor à freguesia.

Consideramos que a Câmara Municipal tem igno-
rado o potencial de Vialonga, e como acreditamos 
na independência dos órgãos autárquicos, também 
julgamos que o Executivo da Junta não tem sabido 
exercer as suas competências e as responsabilida-
des de defensora dos interesses da Freguesia.

MANIFESTO ELEITORAL 2021-2025

Vialonga precisa de apostar nas famílias, nos jo-
vens, na economia local, na atração de serviços e 
de emprego, no desporto, na cultura, na cidadania 
ativa e no bem-estar social.

Vialonga precisa de quem coloque a freguesia em 
primeiro lugar, de quem demonstre saber conjugar 
as funções de representação e ação da Junta e, so-
bretudo, de quem tenha coragem para transformar 
o futuro e fazer diferente do que tem sido feito.

Sonhamos com uma nova caminhada de projetos 
inovadores que tragam uma nova energia à nossa 
terra, com uma equipa competente e empenhada.

As pessoas são o motivo da nossa ação. É para elas 
que vamos trabalhar diariamente, na consciência 
de que temos a obrigação de contribuir, com em-
penho e humildade, para a sua qualidade de vida 
como fregueses e freguesas desta nossa Vialonga.

Para cumprir esse objetivo, o nosso projeto autár-
quico está assente num programa alternativo para 
a freguesia, e traduz-se nos seguintes Eixos: 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. CULTURA, TURISMO E ECONOMIA LOCAL

3. ESPAÇO PÚBLICO

4. QUALIDADE DE VIDA, COMUNIDADE E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A pluralidade de opiniões, o compromisso e a trans-
parência só contribuem para um olhar positivo da 
freguesia. A nossa missão é a qualidade de vida 
em Vialonga, forte na cidadania ativa, na colabora-
ção interinstitucional e na participação dos vários 
agentes locais nas opções estratégicas da nossa 
terra.

1. Promover regularmente reuniões públicas da 
Junta descentralizadas que incentivem a parti-
cipação da comunidade nos assuntos quotidia-
nos da freguesia;

2. Continuar a dinamização da Assembleia de 
Freguesia como órgão representativo da cida-
dania que assume um papel ativo e interventi-
vo junto da comunidade, quer pela atividade de 
Grupos de Trabalho, como por ter uma comuni-
cação autónoma e atividades independentes;

3. Implementar um modelo de gestão partilhada 
que acolha e integre propostas dos cidadãos e 
cidadãs de toda a freguesia;

4. Valorizar os recursos humanos da autarquia, 
salvaguardando as melhores condições labo-
rais e apostando em ações formativas, nomea-
damente, de saúde e segurança no trabalho, 
orientação para o cliente, espírito de equipa, re-
lacionamento interpessoal e stress laboral;

5. Consolidar a comunicação através da moder-
nização da comunicação entre a Junta de Fre-
guesia e a população através do site e das re-
des sociais, para além do aumento dos pontos 
de informação tradicionais;

6. Criar o “Dia da Junta Aberta” com a promoção 
de um dia de atendimento público semanal por 
parte do Presidente de Junta, permitindo um 
contacto de proximidade, partilha e diálogo en-
tre quem preside à Junta de Freguesia e a popu-
lação; 

7. Envidar esforços para se criar um Balcão de 
Serviços Municipais, com o intuito de servir com 
maior proximidade a população de Vialonga e 
localidades limítrofes;

8. Aprofundar a proximidade da Freguesia à popu-
lação visitante, com a criação de um “Guia de 
Recursos” que proporcione à comunidade um 
acesso mais facilitado aos estabelecimentos 
comerciais, respostas sociais e outros demais 
serviços existentes na freguesia, constituindo 
deste modo uma ferramenta auxiliar de consul-
ta dos recursos da freguesia em diversas áreas 
e valências;

9. Exigir à Câmara Municipal a construção de no-
vas instalações para a Junta de Freguesia 
dignas e modernas que disponibilize espaços e 
meios para uma política de proximidade com a 
população local;

10. Criar uma “Assembleia da Cidadania” que pro-
mova a cidadania ativa e a partipação nas to-
madas de decisão sobre a freguesia, permitindo 
que toda a comunidade de Vialonga se envolva 
e contribua na gestão pública local;

11. Aproximar os jovens dos processos de escolha 
e discussão política através da criação de um 
modelo de Assembleias de Freguesia da Ju-
ventude como elemento essencial de promo-
ção da participação cívica e de desenvolvimen-
to pessoal e da cidadania.

12. Criar a figura da “Provedoria da Freguesia” vi-
sando garantir que os cidadãos e cidadãs se 
sintam cada vez mais próximos do executivo da 
Junta de Freguesia e vejam resolvidos, de forma 
mais eficaz, os diversos problemas de caráter 
organizacional, administrativo ou processual.

 

CULTURA, TURISMO E ECONOMIA LOCAL

O que faz os lugares são as pessoas e as suas me-
mórias. Sabemos que a preservação da nossa iden-
tidade cultural, das nossas tradições e dos nossos 
saberes tem grande importância. Como tal, quere-
mos unir a esse desígnio o desenvolvimento econó-
mico e estender esta vivência a toda a gente que 
connosco queira construir novas histórias.

1. Construir, com as coletividades e associações 
culturais e recreativas, uma agenda cultural, de 
programação anual pública, que vitalize e con-
solide as iniciativas existentes (e.g., Feira dos Sa-
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bores e Saberes, Festa da Criança) com outras 
formas de apoio e novas atividades;

2. Promover a cultura através da organização de 
exposições, concertos ou espetáculos ao ar li-
vre, que permita promover ações de criação 
cultural (música, escrita criativa, produção artís-
tica, etc.) e com apoio e participação de artistas 
de renome ou em ascensão da freguesia;

3. Criar um gabinete de apoio ao comércio local, 
com o intuito de prestar apoio em atividades de 
comunicação, marketing, logística ou questões 
jurídicas;

4. Preservar a memória/identidade da freguesia, 
através da recuperação e valorização de todo 
património e, em colaboração com os agentes 
culturais locais, fomentar a edição de um livro 
sobre factos históricos e culturais da freguesia;

5. Desenvolver parcerias com associações locais 
e do concelho para a criação de um programa 
de educação cultural, de forma a promover o 
conhecimento local e a sensibilização do pa-
trimónio material e imaterial da freguesia;

6. Criar a Semana “Viver Vialonga”, com dias te-
máticos dedicados ao Comércio Local, Gastro-
nomia e Tradições culturais; 

7. Criar um “Cartão Vialonguense” que pretende 
aproximar os cidadãos e as cidadãs do comér-
cio tradicional, estimulando a economia local. 
Os estabelecimentos terão maior visibilidade, 
criam uma fidelização de clientes e os/as via-
longuenses têm à sua disposição um leque va-
riado de lojas onde poderão usufruir da compra 
de produtos ou da prestação de serviços a pre-
ços reduzidos e/ou com vantagens exclusivas;

8. Modernizar as Festas de Vialonga apostando 
em novos conceitos de organização deste tipo 
de evento que seja coparticipado com o Movi-
mento Associativo local e que valorize as tradi-
ções e a multiculturalidade da freguesia;

9. Lutar por uma requalificação do Palácio da Fla-
menga com a garantia de que a solução bene-
ficia a população de Vialonga sem ignorar as 
necessidades da freguesia.

ESPAÇO PÚBLICO

Acreditamos na construção de uma freguesia que 
proporcione um espaço público amigo de quem 
tem mobilidade reduzida, das crianças e jovens, 
das pessoas idosas e das famílias. Reconhecemos 
a ligação harmoniosa entre as potencialidades e os 
desafios da nossa freguesia.

1. Gerir com eficiência os equipamentos do es-
paço público ao dispor da Junta de Freguesia, 
assegurando a sua manutenção e boa conser-
vação para um aproveitamento a favor de toda 
a população;

2. Repensar o espaço público, envolvendo a po-
pulação, para criar bolsas de estacionamento 
que mitiguem a sua falta e melhorar a regula-
ção do trânsito;

3. Garantir a requalificação do Mercado Retalhis-
ta e apostar em novos conceitos de gestão des-
te tipo de mercados, visando ajustá-lo à realida-
de local e estudar a criação de um novo espaço 
multifunções através de parcerias com agentes 
locais;

4. Construir, com as associações da freguesia, 
um Centro de Cidadania Digital como espaço 
aberto à população, equipado com tecnologias 
de informação e comunicação, e todos os ma-
teriais necessários à promoção da cidadania 
ativa, inclusão digital e participação comunitá-
ria através do uso das tecnologias;

5. Assegurar a conservação e reparação dos pas-
seios e calçadas a pensar nas diversas formas 
de deslocação pedonal (e.g., mobilidade reduzi-
da, carrinhos de bebés);

6. Assegurar espaços verdes dignos e a limpeza 
urbana regular, através de manutenção fre-
quente, em todas as localidades da freguesia e 
com uma agenda pública e conhecida pela po-
pulação;

7. Criar um baloiço e miradouro panorâmicos na 
Fonte Santa (zona contígua ao Monte de Serves);
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8. Garantir a instalação de postos de carrega-
mento para veículos elétricos, distribuídos por 
mais locais da freguesia, visando cobrir as ne-
cessidades de quem vivem, trabalha ou visita 
Vialonga;

9. Criar um parque canino (dog park) que nos per-
mita ter uma zona privilegiada para os animais 
de estimação, pensando no seu bem-estar e na 
promoção de convívio entre toda a vizinhança;

10. Garantir a construção de um corredor pedonal 
seguro junto à Variante como contributo para 
a prática de atividade física e grande impulso 
da mobilidade pedonal suave ao longo de um 
troço com quase quatro quilómetros, que serve 
parte do núcleo urbano da freguesia, acesso a 
estabelecimentos comerciais, o contacto com 
espaços verdes e, ainda, ligação ao Parque Ur-
bano da Flamenga;

11. Defender a elaboração de um Protocolo para a 
utilização dos equipamentos municipais (e.g., 
campos desportivos) que privilegie as associa-
ções locais da freguesia e simplifique o acesso à 
comunidade vialonguense;

12. Concluir a requalificação e garantir a revitaliza-
ção da Mata do Paraíso através da construção 
de circuitos de manutenção, com percursos pe-
donais, equipamentos de outdoor fitness e que 
tenha uma área de lazer para toda a família que 
preserve o ecossistema natural;

13. Exigir a cobertura de rede Wi-Fi pública em 
pontos diversificados da freguesia, bem como, 
desenvolver um programa de investimento em 
meios técnicos moderno para aplicação nas 
atividades de limpeza, varrição, manutenção de 
espaços verdes e do espaço público;

14. Defender a oferta de equipamentos inclusivos 
em Parques infantis, em articulação com a Câ-
mara Municipal, promovam a inclusão social e 
permitam uma utilização diversa por toda a po-
pulação;

15. Promover a colocação de sinalização refletora 
nas zonas de passagem pedonal (e.g., passa-
deiras) visando contribuir para soluções com-
plementares à sinalização tradicional e que per-
mitam aumentar as condições de segurança 
da população;

16. Exigir o combate efetivo das pragas urbanas na 
Freguesia, quer através da instalação de pom-
bais contracetivos, quer pela implementação 
de um plano de desbaratização/ desratização 
para erradicação de fenómenos que afetam a 
saúde pública; 

17. Otimizar os sistemas de rega visando melhorar 
a utilização destes recursos, através de sistemas 
de rega eficientes, com horário controlado e que 
permita o aproveitamento de águas residuais 
tratadas;

18. Lutar por mais oferta de Ensino Secundário em 
Vialonga após a requalificação das instalações 
da Escola Básica e Secundária e a remoção de-
finitiva do amianto.

 
QUALIDADE DE VIDA, COMUNIDADE E DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL

O nosso compromisso é com a igualdade de opor-
tunidades e com o trabalho comunitário que, não 
deixando ninguém para trás, permite a obtenção 
do bem comum e do progresso coletivo. Abra-
çamos a ideia de uma sociedade feliz, através da 
equidade e da inovação que respeita os princípios 
da justiça, da liberdade e da solidariedade.
 

1. Lutar para construir respostas sociais para a 
população idosa da Freguesia, como uma Es-
trutura Residencial para Pessoas Idosas e Cen-
tro de Dia, que contribuam para a qualidade de 
vida desta população e estimule a autonomia 
pessoal;

2. Criar, em parceria com agentes da freguesia, 
um Programa de Voluntariado Juvenil para 
colaborar com a população idosa, disponibili-
zando serviço de compras mensais, entregas ao 
domicílio e outros tipos de cooperação que per-
mitam um contacto intergeracional;

3. Envidar esforços junto da Câmara Municipal no 
sentido de criar uma Unidade Móvel de Saúde 
que esteja ao serviço da comunidade realizan-
do ações de promoção e prevenção da saúde 
(e.g., ações de rastreio, vacinação, controlo do 
colesterol, medição da tensão arterial, diabe-
tes);
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4. Defender e lutar por uma rede de transportes 
públicos de qualidade, com reforço em alguns 
horários diurnos e mais frequência nos fins de 
semana e em horário noturno;

5. Construir, com os clubes e associações despor-
tivas, uma agenda desportiva que invista na 
atividade física, bem como, na adoção de estilos 
de vida saudáveis. Esta aposta irá permitir de-
senvolver projetos ligados à prática desportiva, 
apoiar o associativismo, elaborar programas e 
ações de formação, fomentar a prática despor-
tiva da população idosa e aumentar a diversi-
dade da oferta para toda a população;

6. Criar uma rede de parceiros locais para a im-
plementação de um sistema de entregas ao 
domicílio de medicamentos das farmácias de 
Vialonga, para quem não se possa deslocar;

7. Dinamizar a Comissão Social de Freguesia com 
o intuito de melhorar as relações interinstitu-
cionais de complementaridade, o trabalho em 
rede e o desenvolvimento sociocomunitário;

8. Promover a parceria comunitária “Rede + Via-
longa” com os parceiros locais, visando disponi-
bilizar à população residente na freguesia servi-
ços gratuitos ou a preços acessíveis, tais como, 
consultoria jurídica, psicologia, yoga, apoio ao 
estudo, serviço de compras ao domicílio, pres-
tação de cuidados médicos veterinários;

9. Garantir uma oferta de formação profissional, 
com uma parceria territorial para a formação e 
o emprego, através do trabalho conjunto entre a 
Junta, as escolas, as empresas e a Câmara Mu-
nicipal; 

10. Alargar a oferta de atividades de ocupação de 
tempos livres em férias escolares, com a cria-
ção de programas ocupacionais elaborados 
pela Junta e pelas associações com interven-
ção junto de crianças e jovens;

11. Criar um fórum que seja um “Centro Cívico” de 
cooperação institucional entre as várias asso-
ciações, com atividades nos domínios culturais, 
artísticos e sociais;

12. Colaborar com a Escola Básica e Secundária de 
Vialonga, Associação de Bombeiros e Forças de 
Segurança para garantir a elaboração de uma 
Oferta Formativa de Sensibilização para se criar 
ações de sensibilização da comunidade local e 
sessões formativas junto dos agrupamentos 
de escola, nomeadamente, primeiros socorros, 
violência no namoro, combate à discriminação, 
suporte básico de vida, inclusão digital e educa-
ção cívica;

Estes são os nossos compromissos, e não promes-
sas vãs, por isso é que contamos com o seu voto no 
próximo dia 26 de setembro, tal como Vialonga irá 
contar com todos e todas nós.


