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Quem Somos
Somos uma equipa de gente boa, honesta, competente e conhecedora dos
problemas, com provas dadas às causas das populações, dos trabalhadores e das
comunidades.
Apresentamo-nos com um objetivo bem definido que é fazer o melhor para a nossa
freguesia e em parceria com a nossa população.
Somos uma equipa cheia de vontade de trabalhar e, sobretudo, ajudar a todos
aqueles que careçam de apoio efetivo. Asseguramos que com a nossa determinação e
empenho concretizaremos os nossos projetos a que nos propomos.
Foi contra a vontade da CDU que estas duas freguesias foram agregadas, por força
de uma lei feita a régua e esquadro , sem consulta democrática às populações e sem
avaliar as suas naturais diferenças histórico-culturais.
Também por isso estivemos, desde a primeira hora, no combate a esta lei, cujos
resultados são bem nocivos para estas duas populações, afastando os eleitos dos
moradores, tornando a gestão das freguesias mais difícil.
Continuaremos a lutar para restituir as freguesias aos seus habitantes.
Iremos, todavia, encetar uma dinâmica para proporcionar uma gestão participada e
próxima da população.
Vamos construir uma freguesia de todos e para todos e em que dê prazer viver.

Educação
 Exigir a retirada das Antenas de Telemóvel da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico
da Atalaia;
 Apoiar o programa de ligação escola-meio;
 Incentivar e apoiar as atividades extra-curriculares;
 Apoiar e reclamar equipamento para o pré-escolar;
 Manutenção dos espaços exteriores do parque do pré-escolar;
 Exigir meios de segurança e lazer para as escolas.

Apoio à Infância, Juventude, Lazer e Turismo
 Promover e apoiar a criação de grupos juvenis, que permitam desenvolver e
dinamizar eventos culturais e desportivos com interesse para a população jovem.
 Estimular a participação dos jovens na vida social da freguesia;
 Apoiar os jovens nas suas iniciativas lúdicas, desportivas e culturais;
 Apoiar a realização de cursos de formação;
 Estimular a criação artística dos nossos jovens;
 Promover as potencialidades turísticas da nossa freguesia.
 Apoiar e incentivar projetos que visem a melhoria das condições das crianças,
nomeadamente creches públicas;
 Revitalizar os parques infantis existentes;
 Construção de parques infantis:

o Na Jardia;
o No Bairro do Apeadeiro;
o No bairro da Boa Esperança.

Movimento Associativo, Cultura, Desporto e Tempos Livres
 Reivindicar a construção de um Polidesportivo na Urbanização do Cruzeiro em
Atalaia;
 Melhorar o funcionamento das Férias Desportivas com programas para todos os
períodos de férias escolares;
 Colaborar e apoiar as coletividades da freguesia com vista a melhorar e dinamizar
a sua intervenção no seio da população;
 Apoiar e incentivar as várias formas de organização das populações na defesa das
suas conquistas, direitos e bem-estar;
 Organizaremos anualmente, em colaboração com a comunidade educativa e
associativa, diversas iniciativas de grande dimensão;
 Realizaremos iniciativas para comemorar as principais datas do calendário do
âmbito da freguesia, nacional e internacional;
 Promover a realização de eventos culturais e desportivos nos espaços públicos;
 Organizaremos a Festa de Natal para os idosos e para as crianças;
 Apoiaremos as Comissões de Festas;
 Incentivar a leitura com a criação de Bibliotecas.

Desenvolvimento Socioeconómico
 Estudar com os produtores agrícolas e comerciantes locais a eventualidade de
criação de novos mercados de rua para a agricultura familiar;
 Manter e, sobretudo, alargar os Protocolos com a Câmara Municipal do Montijo,
com os devidos meios que permitam a delegação de competências para melhor
servir a população;
 Solicitar, junto das entidades bancárias, a colocação de caixas multibanco.

Habitação, Urbanismo, Rede Viária, Transportes e Iluminação







Requalificar o espaço do mercado da Atalaia;
Acompanhar os planos de ordenamento da freguesia;
Exigir a pavimentação dos caminhos e ruas de terra batida;
Reclamar a manutenção de estradas e ruas pavimentadas;
Pugnar pela limpeza das valetas;
Reivindicar da Administração Central a conclusão da variante que liga o Vale do
Passil à A33;
 Exigir a construção de habitação social;
 Exigir, junto da Câmara Municipal do Montijo e Administração Central a melhoria
da segurança rodoviária;
 Exigir o reforço dos transportes públicos em toda a freguesia.

Funcionamento da Junta e Gestão Participada
 Melhorar o atendimento ao público (abertura da Junta à hora do almoço);
 Boletim informativo com saída periódica;
 Realizaremos reuniões descentralizadas quer do Executivo da Junta bem como da
Assembleia de Freguesia.

Meio Ambiente, Abastecimento de Água e Salubridade










Reivindicar mais espaços verdes para as diversas urbanizações;
Melhorar a recolha do lixo e limpeza das ruas;
Reivindicar a limpeza dos terrenos adjacentes às habitações das Urbanizações;
Limpeza das ervas dos passeios, com assiduidade;
Reivindicar os arranjos dos passeios degradados;
Reivindicar a lavagem dos contentores com períodos de tempo mais curtos;
Colocação de mais papeleiras nas ruas;
Sensibilizar a população para a separação do lixo;
Reivindicar a cobertura, total, do abastecimento de água e saneamento básico.

Saúde e Ação Social
 Exigir o funcionamento da Extensão do Centro de Saúde, já existente, na Atalaia e
reclamar a criação de uma Extensão do Centro de Saúde no Alto
Estanqueiro/Jardia;
 Realizaremos 2 ou 3 excursões para reformados, pensionistas e idosos,
 Estabeleceremos protocolos com diversas instituições para apoio a famílias
carenciadas, idosos e cidadãos portadores de deficiência;
 Criaremos apoio a idosos e pessoas carenciadas no preenchimento e entrega de
IRS e outros documentos via Internet;
 Apoiaremos e reivindicaremos diversas actividades dos Centros de Dia, bem como,
a criação de novos Lares e Serviços de Apoio Domiciliário para os idosos e
reformados;
 Articular com instituições, que trabalham nesta área, formas de melhorar a sua
qualidade de resposta e de implementar serviços mais adequados à nossa
realidade;
 Reclamar, junto das entidades competentes, a criação de uma Farmácia no Alto
Estanqueiro/Jardia.

Serviços Públicos
 Reclamar a descentralização do atendimento camarário na freguesia, que permita
à população tratar de assuntos municipais sem deslocação ao Montijo.

