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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

E RENOVAÇÃO URBANA

�Promover uma maior acessibilidade aos cidadãos com

necessidades especiais (construção de rampas nos edifícios

públicos, colocação de pins nos passeios para evitar o

estacionamento, requalificação das rampas existentes – aumento

do ângulo de inclinação);

�Requalificação do Jardim da Verbena – arranjo do piso e das

zonas verdes, pintura do coreto e das paredes, criação de acessos

para pessoas com necessidades especiais;

�Requalificação dos WC´s públicos no Jardim Carrera Viegas.



ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

E RENOVAÇÃO URBANA

�Requalificação dos espaços infantis (colocação de novos

equipamentos: escorregas, baloiços e vedações);

�Criação de uma zona específica para prática do graffiti como

forma de prevenir os tags e graffittis não autorizados nos espaços

públicos;

�Requalificação da calçada e das estradas por todo o concelho

(Mealhas, Mesquita Baixa, Barrabés, Almargens, Barracha);



ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

E RENOVAÇÃO URBANA

�Requalificação das passadeiras (renovação da pintura ou criação

de passadeiras em calçada);

�Melhorar a iluminação (arranjo de candeeiros e colocação de

sistemas para economizar energia de modo a permitir que as luzes

fiquem acesas mais tempo);

�Colocação e requalificação de pontos de luz: largo São Sebastião e

zona do polidesportivo (competência da EDP).



DESPORTO

� Criação de uma academia de desporto especificada para o

verão;

� Construção de uma pista de atletismo;

� Criação de grupos de natação de competição;

� Criação de um campo de mini golf (jardim Carrera Viegas ou

Verbena);

� Construção do skate park;

� Colocação de uma parede de escalada pública na zona de

desportos radicais, no parque de desporto e lazer;



DESPORTO

� Requalificação do piso e da cobertura do pavilhão municipal.

� Requalificação do espaço da petanca;

� Alargar as idades dos participantes nas férias desportivas, assim

como a sua duração;

� Disponibilização do pavilhão municipal, durante o fim-de-

semana, a toda a população (sujeito a marcação);

� Criação de um campo unicamente para a prática de

basquetebol, aberto durante todo o ano.



CULTURA

� Requalificação do palco do Cine-Teatro;

� Realização frequente de eventos culturais diversificados no

Cine-Teatro (peças de teatro, concertos, cinema).

JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES

� Criação de atividades de ocupação nos períodos de pausas

escolares (esgrima, música, intercâmbios, workshops de

graffitis e colocação de uma parede para a sua prática);

� Realização de festivais de música no verão (concursos de

bandas de garagem/talentos);

� Criação de atividades de ocupação dos tempos livres para

idosos e pessoas com deficiência.



POLÍTICAS SOCIAIS

� Criação de medidas de apoio aos toxicodependentes (transporte

gratuito para centros de apoios);

� Criação do serviço de apoio permanente a idosos (parceria entre

ação social da autarquia e a rede de voluntariado);

� Construção de um lar e centro de dia para idosos (as respostas

existentes são insuficientes).



AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

� Requalificação das zonas verdes do jardim da Verbena;

� Limpeza frequente das valetas para evitar entupimentos;

� Criação de um canil/gatil municipal – articulação com os

voluntários das associações locais de apoio aos animais e apoio

das mesmas financeiramente.



VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES

�Disponibilizar transportes gratuitos e com mais frequência aos

idosos residentes nos meios rurais.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/TURISMO

� Criação de políticas de incentivo à população local para abertura

de estabelecimentos comerciais;

� Continuação da realização da feira medieval no verão .



AS NOSSAS PROPOSTAS PARA A
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REQUALIFICAÇÃO

� Requalificação das cadeiras do auditório;

� Requalificação dos cacifos;

� Requalificação das persianas;

� Requalificação dos bancos do exterior;

� Requalificação dos bebedouros;

� Melhorar as condições das casas de banho (aumentar a

limpeza, colocação de papel higiénico, colocação de tampos nas

sanitas e colocação de fechaduras);

� Requalificação do sistema informático da escola (rapidez e

segurança);

� Requalificação da pintura exterior e interior da escola;

� Melhoria(aumento) da iluminação na sala de convívio.



EQUIPAMENTOS

�Substituição dos quadros das salas de aulas;

�Substituição dos computadores da biblioteca e atualização dos

mesmos (mais computadores com acesso à internet e à

impressão);

�Aquisição de materiais de educação de tecnológica (luvas,

armários para guardar os trabalhos dos alunos/ ferramentas);

�Aquisição de equipamentos de lazer para a sala de convívio

dos alunos.



EQUIPAMENTOS

�Colocação de secadores para o cabelo nos balneários;

�Colocação de sistema de aquecimento;

�Disponibilização de bolas de basquete, futebol e mata aos
alunos (aluguer).

OUTROS

�Criação de um sistema de penalização para os alunos com

escalão que compram senha e não a usam;

�Diversificação dos produtos alimentares no bar dos alunos

(baguetes de frango, atum, delicias do mar, ovo, queijo fresco).



OUTROS

�Aumentar a vigilância na escola (articular com GNR e aumentar

a frequência das rusgas);

�Delimitação da linhas do campo de jogos e colocação de redes

nas balizas e tabelas);

�Dinamização da rádio escola em articulação com os professores;

�Realização de intercâmbios com outras escolas;

�Melhorar o sistema de trocas de senhas (alargar o horário).



OUTROS

�Criação de um espaço/horário para os alunos exporem as suas

ideias ao conselho executivo do agrupamento;

�Criação de um clube de atletismo;

�Limpeza de equipamentos de desporto (coletes);

�Sensibilização do pessoal não docente acerca da sua postura

no local de trabalho (forma de tratamento dos alunos,

cumprimento dos horários de atendimento aos alunos e

permanência no posto de trabalho, etc.);

�Construção de um sistema que não permita que os alunos,

pessoal docente e não docente e externos à escola passem à

frente de outros nas filas de espera (cantina e bar…);


