
1.  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 (emprego, ambiente, gestão de resíduos, 

empreendedorismo)

> Gestão de Resíduos
 Exigir à CMVFX uniformização das ilhas 

ecológicas
 Garantir a Limpeza com mais assiduidade nas 

ruas da freguesia.
> Feira de emprego com agentes económicos 

locais:
 Criar uma feira de apoio aos jovens 

empreendedores
> Espaços Verdes
 Criar corredores verdes com a colocação de 

bebedouros e aproveitamento das águas da 
Etar

> Bem Estar Animal
 Criação parque canino 
 Oferta de sacos para dejetos de forma a 

sensibilizar a população no ato do pedido de 
licença na junta. 

> Requalificação de Zonas de lazer e criação 
de espaços com algumas máquinas de 
manutenção. 

> Pugnar pela implementação do terminal 
aeroportuário

 A cidade de Alverca tem condições ótimas 
para a implementação de um terminal 
complementar ao aeroporto da Portela, quer 
pelas condições para ligação entre ambas 
as infraestruturas, como pelo potencial de 
articulação com a Plataforma Logística a norte 
do concelho.

PROGRAMA ELEITORAL

> Apoiar a actividade das micro e pequenas 
empresas:

 As micro e pequenas empresas são vetores 
indispensáveis para o desenvolvimento da 
economia local, pelo que as suas necessidades 
e dificuldades devem ser uma preocupação 
do poder local. É necessário mapear a 
atividade económica da União de freguesias, 
acompanhar a sua atividade com proximidade 
e em permanência e ser parte da resolução 
atempada dos seus problemas.

2. DIGITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
 (transição digital, reorganização serviços da 

junta de freguesia)

> Rentabilizar a utilização das redes sociais e site 
da junta de freguesia para comunicar com a 
população.

> Investir em meios e equipamentos 
tecnológicos

 A eficiência do serviço prestado aos cidadãos 
pela autarquia depende dos recursos e 
meios disponíveis, pelo que é imprescindível 
desenvolver um programa de investimento em 
meios técnicos para aplicação nas atividades 
de limpeza, a manutenção de espaços verdes e 
espaço público.

> Utilizar os meios digitais para promover o 
património da freguesia.

> Aumentar a cobertura de rede WI-FI pública
 Dotar espaços de lazer e pontos de acesso a 

transportes públicos de rede WI-FI gratuita.
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3. HABITAÇÃO E URBANISMO
 (requalificação urbana, habitação jovem)

> Dinamizar e promover os Mercados existentes.
> Intervir nos espaços e equipamentos públicos 

degradados
 Pretendemos desenvolver um plano de 

intervenção que permita requalificar os 
múltiplos espaços e equipamentos que se 
encontram degradados na União de freguesias, 
garantindo condições para implementar 
programas de manutenção preventiva e 
periódica

 Combater a degradação de passeios e zonas 
pedonais

  Exige se que os espaços de circulação 
pedonal se apresentem, permanentemente, 
nas melhores condições de modo a garantir 
condições de bem estar e segurança aos 
cidadãos

4. MOBILIDADE
 (transportes, estacionamento)

> Desenvolver uma solução de transportes 
públicos ecológicos bem como o regresso da 
carreira urbana.

> Estacionamento:
 Gestão eficiente do estacionamento
 Criação de bolsas de estacionamento.
> Criação de mais transportes de acesso rápido 

entre o Sobralinho e a estação ferroviária de 
Alhandra, bem como o arranjo/limpeza do 
passeio.

> Melhorar o Caminho Internacional de 
Peregrinos de Fátima e Santiago.

> Melhorar os acessos existentes à A1.

5. DESPORTO E JUVENTUDE
 (ensino superior, pavilhão multiusos, papel no 

desporto da área metropolitana de Lisboa)

> Requalificar a oferta dos espaços desportivos.
> Desenvolver e promover programas de 

desporto jovem
 A promoção do desporto é um vetor primordial 

do desenvolvimento social e pessoal dos 
jovens, sendo necessário garantir soluções e 
sinergias eficazes. Sendo responsabilidade das 
autarquias assegurar a ligação entre os agentes 
associativos, clubes desportivos e as escolas. 

6. EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR
 (ligação com o desporto, transferência de 

competências, ensino técnico)

> Promover a criação politécnico universitário na 
área de desporto e engenharia.

> Recuperar o curso de desporto no ensino 
secundário.

> Promover uma Quinta pedagógico no palácio 
do Sobralinho

 Com o objetivo de promoção de uma cultura 
ambiental e de sustentabilidade, aliada ao 
conhecimento e promoção da ruralidade 
promover junto da Câmara Municipal a 
criação de uma Quinta Pedagógica no espaço 
do Palácio do Sobralinho, garantindo a sua 
divulgação e dinamização junto da população.

7. SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BEM-ESTAR
 (equipamentos, ligação com o desporto, ação 

social)

> Exigir a construção da Unidade de Saúde 
familiar no Sobralinho.

> criar bolsa de voluntários associada a uma 
linha verde de apoio às necessidades da 
população

> Criar programa de literacia sénior em parceria 
com as escolas.

> Dinamizar atividades para jovens e seniores. 
> Exigir solução para as pragas que afetam a 

saúde pública.

8. CULTURA E TRADIÇÕES
 (festas)

> Fomentar o regresso das tradições religiosas:
 Procissões de São Romão e São Clemente.
> Divulgação do património cultural / religioso:
 Criação de um Roteiro Cultural.
> Criar um concurso gastronómico articulado 

com o comércio local para identificar um doce 
típico local.

> Promover espetáculos nas salas das 
coletividades existentes, descentralizando-os 
do centro da cidade.


