PROGRAMA ELEITORAL
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SARILHOS
GRANDES 2017/2021
Situação Económica e Financeira
Manter uma gestão de rigor e continuar o plano de regularização de todas as
responsabilidades da Junta de Freguesia.
Com a Câmara Municipal do Montijo concretizar um novo Acordo de Execução com mais
meios técnicos, humanos e financeiros de acordo com as necessidades da Freguesia e a
descentralização das responsabilidades a acordar.

Recursos Humanos
Cumprimento e adequação dos Acordos de descentralização/Execução com os meios
humanos de acordo com as necessidades da Freguesia.
Promover formação aos trabalhadores colocados na Freguesia.

Equipamentos e Instalações
Dotar a Freguesia de equipamentos indispensáveis para dar resposta às necessidades da
Freguesia, cumprir os acordos de Execução e rentabilizar o trabalho a efectuar pelos nossos
trabalhadores.
Solicitar a Expansão ou aquisição de estaleiro com melhores condições para guarda dos
equipamentos, veículos e ferramentas existentes.
Solicitar obras de melhoramento das instalações e equipamentos do refeitório e balneários
dos trabalhadores.
Obras de melhoramento e manutenção do Edifico da Junta de Freguesia.

Comunicação e relações públicas
Promover a comunicação regular e eficaz da actividade da Junta de Freguesia.
Continuar a ouvir os Sarilhenses em reuniões públicas descentralizadas e com regularidade.
Continuar a privilegiar o contacto regular com a população.

Desenvolvimento Económico
Promover as actividades económicas existentes na nossa Freguesia e a vinda de novas
empresas
Promover a elaboração de um Plano de Desenvolvimento da Freguesia de Sarilhos Grandes
com a participação de todos os agentes económicos e sociais da Freguesia.

Protecção Civil, Segurança
Criação de uma Unidade Local de Protecção Civil na Freguesia de Sarilhos Grandes,
Divulgar o plano de Protecção Civil para a Freguesia de Sarilhos a emanar pela Comissão
Concelhia de Protecção civil ou outros vindos do Órgão de Protecção Civil Nacional.
Participar, acompanhar e intervir na Comissão Municipal de Segurança, sobre questões de
Segurança na Freguesia.
Promover anualmente com a nossa escola Básica e Jardins de Infâncias acções de
sensibilização de Protecção civil e segurança.

Trânsito, acessibilidades, toponímia.
Solicitar a Reparação com novo asfaltamento e reconfiguração da nossa estrada Nacional11
(do inicio da Broega à Rotunda da Lançada) com possibilidade de estacionamentos e
limitadores de velocidade.
Promover a discussão e estudo para a construção de uma estrada alternativa à EN11, com
ligação ao Montijo.
Exigir o asfaltamento e ligações a saneamento básico a ruas e caminhos em falta na
Freguesia.
Fiscalizar as intervenções de reparações ou novas vias na Freguesia, para assegurar o
cumprimento das acessibilidades para pessoas com deficiências motoras.
Promover o seu registo toponímico com os moradores de ruas e de caminhos sem nome.
Exigir da empresa de transporte rodoviário o cumprimento de serviços que estejam de
acordo com as necessidades dos utentes de Sarilhos Grandes.
Reativação do processo de ligação viária entre as duas Freguesias de Sarilhos Grandes e
Sarilhos Pequenos para viaturas ligeiras.

Acção social
Apoiar e incentivar as acções sociais da Freguesia e disponibilização de viaturas, meios
humanos, apoio administrativo e instalações, para transporte de bens alimentares do Banco
alimentar para pessoas carenciadas da Freguesia.
Apoiar e participar nas iniciativas da Comissão do RSI do Concelho do Montijo.

Educação
Exigir um espaço em condições coberto para a prática desportiva das crianças da nossa
escola e jardins de Infância.

Criar condições com a Câmara Municipal de aquisição de uma viatura para transporte de
crianças para deslocação para actividades desportivas e culturais e para transporte de
crianças que residam nos extremos da nossa Freguesia.
Exigir o melhoramento do espaço de recreio da Escola Básica e jardins-de-infância de
responsabilidade da Câmara Municipal com o relvamento dos espaços e dotar de todos os
meios para a satisfação do ensino em condições dignas e de qualidade.
Acompanhar os docentes e pessoal auxiliar da escola e jardim-de-infância na procura de
resolução dos problemas do dia-a-dia.
Continuar a comparticipar para o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra com subsídio
para expediente e limpeza.
Incentivar a criação de comissões de pais para a Escola do Ensino Básico e Jardim de Infância.
Promover acções conjuntas com a Escola e Jardins de Infância, nomeadamente nas
comemorações do Aniversario da Freguesia, carnaval, Natal, e outras datas comemorativas.

Saúde
Exigir a instalação e funcionamento de uma extensão de saúde para a Freguesia com os
devidos meios técnicos e humanos.
Pugnar pela Construção de um novo hospital público no Concelho do Montijo.

Serviços Públicos
Diligenciar junto das entidades privadas e publicas que prestam serviços públicos, para a
instalação de um posto de correios e uma agência bancária.

Património
Exigir da Câmara Municipal do Montijo a conservação e reparação de todo o património de
sua pertença existente na Freguesia de Sarilhos Grandes.
Elaboração de um documento e vídeo com todo o nosso património edificado.
Procurar com a Câmara Municipal a aquisição e edificação do moinho de maré da Lançada e
criação de um percurso pedonal de acesso, com ligações ao Afonsoeiro.
Procurar parcerias de preservação do nosso património religioso, a nossa igreja matriz e
capela e toda a sua envolvente.
Proceder ao restauro e conservação dos chafarizes existentes na Freguesia.

Cemitério
Assegurar todo o serviço do cemitério e manter em condições todo o espaço, promovendo a
sua manutenção com a pintura regular dos muros do cemitério e limpeza de todo o espaço e
envolvente.

Associativismo, cultura e desporto
Manter o apoio a todo o movimento associativo da Freguesia e a todas as suas iniciativas.

Pugnar pela concretização de protocolos de execução de actividades culturais e desportivas
entre a Junta de freguesia e as Associações e Colectividades da Freguesia.
Continuar a exigir a descentralização cultural e desportiva para todo o Concelho.
Apoiar o Movimento associativo na concretização da melhoria dos seus espaços colectivos
de apoio às suas actividades.
Incentivar a criação de uma Comissão Interassociações da Freguesia para a coordenação e
inter-relacionamento entre elas e a Junta de Freguesia.
Manter o apoio às festas populares da Freguesia.

Higiene, limpeza urbana /rural, ambiente e bem-estar
animal
Manter na esfera da Junta de Freguesia a limpeza urbana e a recolha do lixo grosso da
Freguesia, desde que nos sejam fornecidos pela CMM os meios financeiros, humanos e
equipamentos para o efeito.
Elaborar um plano de sensibilização junto dos moradores e no meio escolar, para a defesa do
meio ambiente, da higiene e limpeza urbana.
Procurar em conjunto com da CMM a concretização de planos de acessos , preservação e
promoção da nossa zona ribeirinha.
Continuar a alertar todas as entidades responsáveis para os atentados ambientais existentes
e que se vierem a verificar na Freguesia.
Em colaboração com a CMM continuaremos a executar a Limpeza de valas de escoamento
de águas pluviais e manter limpas as bermas das estradas e caminhos da Freguesia.
Em cooperação com a CMM, trabalharemos em medidas que visem a redução do abandono
de animais e promoveremos a colaboração e envolvimento de toda a comunidade.

Zonas verdes, jardins, parques desportivos
Pugnar pela criação de espaços verdes e de lazer na Freguesia, com a requalificação do
Jardim do Bairro Novo, projecto já apresentado por uma comissão de moradores à CMM.
Construção do Parque dos Lavadouros, requalificação da zona da praia, sua envolvente e
parque de merendas.
Recuperação do parque infantil da Rua de Montes Claros da Lançada.
Com a CMM, recuperar, manter e tratar os espaços verdes existentes.
Criar um circuito de lazer com pontos estratégicos equipado com equipamentos para
exercícios físicos.
Substituição dos brinquedos de jardim da Escola e Jardim de Infância.

Exigir da CMM o restauro do polidesportivo existente com a colocação de uma cobertura e
equipamentos para práticas desportivas coletivas, já colocado em orçamento camarário em
2016.
A Construção de um polidesportivo para a zona da Lançada.
Apoiar os clubes da Freguesia no seu objectivo de relvamento dos campos de futebol.
Requalificação da zona verde da Lançada Junto ao Vasco da Gama.
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