Alfragide, 01 de outubro de 2018

Caros vizinhos,
Estando a terminar um ano após a nossa tomada de posse, quero recordar convosco o muito que já percorremos até
aqui. Permitam-me sublinhar as principais medidas que tomámos ao longo deste último ano nas diferentes áreas:
ADMINISTRATIVA
» Reorganização da autarquia, promovendo, nomeadamente, a elaboração de procedimentos
administrativos não só atempadamente, mas sobretudo sustentado face à reafetação de recursos
humanos. Assim, implementámos práticas de gestão adequadas de meios técnicos e equipamentos
consideradas essenciais para um desenvolvimento sustentado da nossa atividade;
» Aquisição de sistema de alarme e vigilância para a sede da Junta de Freguesia;
» Introdução do registo e monitorização da assiduidade dos trabalhadores da Junta de Freguesia;
» Reforço significativo da estrutura do parque informático e equipamentos complementares;
» Reapreciação de todos os contratos existentes entre a Junta de Freguesia e terceiros, tendo em vista a
defesa do interesse público e a consequente diminuição de despesa;
» Regularização da situação de trabalhadores precários da Junta de Freguesia.
AMBIENTE
» Aquisição de novos e mais apropriados fardamentos e equipamentos de proteção individual para os
trabalhadores afetos aos espaços verdes, higiene e limpeza urbana;
» Divisão da Freguesia em cinco áreas geográficas, visando a melhoria do serviço e respetiva eficiência,
garantindo pelo menos dois cantoneiros por cada área, e que cada rua/avenida seja limpa pela menos
uma vez por semana;
» Acréscimo do número de dias destinado à recolha de "monos" (segundas, quartas e sextas-feiras) e de
"verdes" (terças e quintas-feiras), com um acréscimo de seis vezes no número de toneladas recolhidas
(1º Semestre 2018 >836 toneladas | 1º Semestre 2017 > 141 toneladas);
» Aquisição de material/equipamento para a higiene e limpeza urbana, salientando-se, entre outros,
carrinhos de limpeza, máquina aspiradora, sopradores de lixo e dispensadores de sacos para dejetos
caninos com recetáculo.
URBANISMO
» Requalificação/Repavimentação dos seguintes arruamentos: Rua Cerrado do Zambujeiro / Rua
Montijo / Rua Cerrado das Oliveiras / Av. D. Luís I / Rua Pinheiro Borges / Rua Ivens / Rua Alberto
Aldim / Rua da Encosta / Av. Almeida Garrett / Rua Álvares Botelho / Praceta do Moinho / Estrada do
Zambujal / Avenida das Laranjeiras / Rua Miguel Torga / Parque do Dinossauro / Rua do Moinho /
Estrada da Portela / Rua da Associação / Rua da Murgueira e Rua Porta do Viveiro, alguns deles em
parceria com a Câmara Municipal da Amadora;
» Realização de diversas reuniões com a CARRIS / AML / CMA e apresentação de propostas com o
intuito de melhorar a rede de transportes de Alfragide.
CULTURA
» Realização de atividades de índole cultural que enriqueceram a população da nossa Freguesia, das
quais destaco:
» ”Viagens na Nossa Terra“ - visitas a empresas/instituições que laboram na nossa Freguesia;
» ”Palestras com Música”, em que associámos um tema pertinente com orador(a) e a atuação
musical de um(a) artista/grupo português;
» Idas a museus, peças de teatro e espetáculos culturais diversos.
SOCIAL
» Concentração de esforços no apoio a diferentes movimentos, associações e escolas da nossa
Freguesia, com especial enfoque no apoio às atividades realizadas pelas mesmas;
» Atribuição de Cabazes Alimentares de Emergência a famílias em exclusão social;
» Revitalização da Loja Solidária tendo com incumbência a distribuição de vestuário e produtos afins;
» Protocolo para apoio à prática desportiva de jovens em exclusão social.
DESPORTO, AR LIVRE e BEM ESTAR
» Criação de grupos de caminhada, aulas livres de Zumba, Ginástica Localizada, Yoga e Meditação;
» Realização do Programa ”Alfragide Tem Praia“ - praia gratuita para todos;
» Realização da colónia de férias dos 3 aos 12 anos em agosto.
Reforço consigo a ideia que norteia sempre o nosso compromisso: Trabalhar por uma Alfragide melhor e pelo
bem-estar daqueles que moram e/ou trabalham por cá.
Contamos consigo! Conte connosco!

