INFO MAIL

Freguesia de Vila Franca de Xira

Os Nossos Compromissos

Juntos,

Através da Câmara Municipal

Através da Câmara Municipal

Através da Junta de Freguesia

Realizar a requalificação urbanística nos
Eixos Santa Sofia/Quinta da Mina e Povos/
Quinta da Grinja

Realizar a requalificação urbanística nos
Eixos Santa Sofia/Quinta da Mina e Povos/
Quinta da Grinja

Depois de 01 de Outubro, continuaremos a percorrer todos os lugares da Freguesia e a conversar com as Pessoas, na rua, uma vez por mês (aos sábados), para efeitos de auscultação de
problemas, exclusivamente

Promover a requalificação do espaço da
antiga Escola da Armada, incluindo o Bairro do Paraíso

Promover a requalificação do espaço da
antiga Escola da Armada, incluindo o Bairro do Paraíso

Elaborar e implementar um plano de limpeza e desinfeção contínua dos espaços públicos (limpeza das vias públicas, sarjetas e sumidouros)

Desenvolver o projeto de requalificação
do Largo 5 de Outubro

Desenvolver o projeto de requalificação do
Largo 5 de Outubro

Iniciar processo de candidatura da Festa
do Colete Encarnado, enquanto Festa do
Campo e da Lezíria, a património cultural
imaterial de Portugal

Iniciar processo de candidatura da Festa
do Colete Encarnado, enquanto Festa do
Campo e da Lezíria, a património cultural
imaterial de Portugal

Iniciar o processo de instalação do Museu
da Tauromaquia e Museu Etnográfico

Iniciar o processo de instalação do Museu
da Tauromaquia e Museu Etnográfico

Dinamização do Programa de Reabilitação
Urbana, permitindo a recuperação de imóveis e a captação de jovens para habitar
a cidade de Vila Franca de Xira

Dinamização do Programa de Reabilitação
Urbana, permitindo a recuperação de imóveis e a captação de jovens para habitar
a cidade de Vila Franca de Xira

Colocação de Ilhas Ecológicas

Colocação de Ilhas Ecológicas

Continuar a garantir o funcionamento das
Atividades de Apoio e Animação às Famílias (AAAF’s) e os serviços de ATL, em colaboração com a comunidade educativa

Continuar a garantir o funcionamento das
Atividades de Apoio e Animação às Famílias (AAAF’s) e os serviços de ATL, em colaboração com a comunidade educativa

Procurar parceiros para a instalação do
Ensino Superior no Concelho

Procurar parceiros para a instalação do Ensino Superior no Concelho

Contribuir, ativamente, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para o repovoamento da cidade, garantindo, de forma sistematizada, um Espaço Público limpo, verde
e aprazível, com condições para atrair população potencialmente residente.

ALBERTO MESQUITA

Continuar a apoiar as Associações e os
Corpos de Bombeiros, de acordo com as
especificidades próprias da Proteção Civil

Continuar a apoiar as Associações e os Corpos de Bombeiros, de acordo com as especificidades próprias da Proteção Civil

Realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico (incluindo, também, a manutenção dos espaços de jogos e de recreio dos
parques infantis e a manutenção dos mini-polidesportivos e polidesportivos escolares)

Rever o PDM, salvaguardando áreas de
proteção ambiental e novos espaços de desenvolvimento económico

Reforçar a proteção cultural dos Campinos, dos Varinos e dos Avieiros. A Junta de Freguesia
deve criar condições para proteger estas identidades e para explorar e potenciar a agricultura,
a pecuária, o vinho e todos os valores ligados às Lezírias e ao Rio Tejo

Candidato à Presidência
da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira

Continuar a desenvolver uma política de
manutenção e requalificação do património municipal, de forma a valorizá-lo
e a melhorar as condições da sua utilização

Promover a criação de uma Agenda Cultural Única para a Freguesia e contribuir para uma
mais eficiente gestão dos recursos detidos pelos movimentos associativos, através do SIMAF
- Sistema de Informação para o Movimento Associativo da Freguesia, que será desenvolvido
e operacionalizado pela Junta de Freguesia em conjunto com os movimentos associativos da
Freguesia

Reabilitação e manutenção sistematizada dos espaços verdes, do mobiliário urbano e dos parques infantis sob responsabilidade da Junta de Freguesia

por uma Freguesia Melhor

Proceder à otimização do número de lugares de estacionamento nas áreas atualmente destinadas para o efeito, através da (re)delimitação dos lugares
Na área do desemprego, introduzir nos cadernos de encargos produzidos pela J.F.V.F.X., no
âmbito da aquisição de serviços desenvolvidos no território da Freguesia, o seguinte critério
ponderável: Contratação de colaboradores, com residência na Freguesia, inscritos no centro de
emprego. As adjudicações terão em consideração este critério
Na área da alimentação e dos bens de primeira necessidade, intenção de desenvolver o Programa “Dar para Receber”, que consistirá no estabelecimento de parcerias com as grandes superfícies comerciais instalados na Freguesia
Na área da Saúde, intenção de desenvolver o Programa “Crianças - SOS Dentes”. O Programa
“Crianças - SOS Dentes” consistirá na criação de um canal de apoio ao tratamento dentário das
crianças mais carenciadas da Freguesia
Contribuir, ativamente, para a criação de uma incubadora de empresas na Freguesia e para
adinamização do empreendedorismo jovem, garantindo apoio por intermédio de instalações,
aluguer de salas e utilização de back office

Implementação do PAS(S)E - Programa de Apoio ao Sucesso Escolar. O PAS(S)E será direcionado para Estudantes do Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos) cujo enquadramento familiar seja
socioeconomicamente desfavorecido
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Dia 1 de Outubro
Vote Partido Socialista

x

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
Candidato à Presidência
da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira

Freguesia de Vila Franca de Xira

Freguesia de Vila Franca de Xira

Consigo, Todos os Dias
Caras Amigas e Caros Amigos,
O Partido Socialista apresenta-se ao ato eleitoral de dia 1 de outubro,
na Freguesia de Vila Franca de Xira, com uma lista constituída por
mulheres e homens empenhados no serviço do bem comum, com
competência demonstrada, experiência nas causas públicas e associativas e grande conhecimento e integração nas comunidades locais.
A lista que apresentamos conjuga a experiência profundamente
enraizada na vida coletiva com a ousadia e irreverência dos jovens
e a abertura à sociedade civil, trazendo à participação cívica muitas
mulheres e homens que se apresentam como independentes, com
uma vontade inquestionável de participar, em conjunto com os militantes do Partido Socialista, na construção de um futuro melhor para
todos.
No mandato que estamos a terminar, a Câmara Municipal celebrou
com as Juntas de Freguesia, Acordos e Contratos de Descentralização
de Competências, acompanhados dos respetivos meios financeiros,
e a atual gestão da Junta de Freguesia não soube dar resposta, não
esteve à altura de as executar, nem de responder aos desafios e às
oportunidades de desenvolvimento.
Acreditamos que só com o Partido Socialista na Junta de Freguesia
e na Câmara Municipal será possível melhorar a qualidade de vida na
Freguesia de Vila Franca de Xira.
Por isso, apresentamos neste documento um conjunto resumido de
compromissos que, como é hábito com o Partido Socialista, iremos
concretizar.
Para nós, em primeiro lugar estão as pessoas.
É para as pessoas que queremos trabalhar de forma responsável
e empenhada.
Por isso, apresentamos um programa com propostas concretas e exequíveis, com o que queremos realmente fazer, para que daqui a quatro anos possamos ser avaliados.

Dia 1 de Outubro
Vote Partido Socialista

ALBERTO MESQUITA JOÃO SANTOS
Os nossos compromissos para o mandato autárquico que se iniciará
em outubro abrangem as várias áreas de atuação da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, nomeadamente a limpeza urbana,
a manutenção do espaço público, o apoio ao movimento associativo e solidário, a segurança e a educação, destacando-se, aqui, pelas
suas dimensões, as obras de Requalificação Urbanística nos Eixos
Santa Sofia / Quinta da Mina e Povos / Quinta da Grinja, de Renovação do Largo 5 de Outubro, do Projeto de Requalificação do espaço da antiga Escola da Armada (incluindo o Bairro do Paraíso)
e Dinamização do Programa de Reabilitação Urbana, permitindo a recuperação de imóveis e a captação de jovens para habitar a cidade de
Vila Franca de Xira.
Os Compromissos refletem os vossos
anseios e simultaneamente a nossa ambição.
Contamos com o vosso apoio para Fazer
um Futuro Melhor para Todos.
Construindo uma Freguesia e um Concelho melhor para todos,
estaremos Consigo, Todos os Dias.
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facebook.com/psvilafrancadexira
@psvilafrancadexira

autarquicas.ps2017@gmail.com

FERNANDO PAULO FERREIRA

Candidato à Presidência
da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira

