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REABILITAÇÃO URBANA
•

Desenvolver acções no espaço público e parte comuns de habitações, para ajudar a
população idosa e aqueles que mais necessitam a melhorar a sua qualidade de vida.

•

Utilização dos edifícios devolutos para fins sociais, nomeadamente para centro de
actividades ocupacionais;

•

Intervenção urbanística no campo de tiro em Nogueirinha;

•

Arranjo urbanístico no Largo da Ponte em Travanca e Largo de São João em
Nogueirinha;

•

Manutenção do Parque de Merendas em Travanca;

•

Intervenção urbanística no cemitério velho de Travanca, designadamente, pintura de
muros, identificação das sepulturas e construção de passeios na área envolvente;

•

Restauração da Capela de Santa Bárbara;

•

Beneficiação do Coreto de Travanca;

•

Construção de uma Casa Mortuária em Nogueirinha e Travanca;

•

Conclusão da obra de beneficiação e ampliação do cemitério de Nogueirinha;

HABITAÇÃO
•

Implementar pequenas reparações dentro das habitações municipais (sociais) e
também dentro das habitações particulares, cujos inquilinos tenham rendimentos
“per capita” baixos, ou cujos senhorios tenham arrendamentos com rendas sociais,
através do protocolo com a Câmara Municipal para esse efeito;

AMBIENTE E HIGIENE URBANA
•

Promover acções de educação ambiental junto da população em geral e para a
população escolar em particular, comemorando o Dia da Árvore, Dia da Água, e
outras acções com a população em geral;

•

Promover acções de sensibilização junto da população no âmbito da reciclagem, do
acondicionamento dos resíduos sólidos, no sentido da obtenção de uma melhor
salubridade urbana;
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•

Colocação de ecopontos em Travanca e Nogueirinha;

•

Colocação de contentores do lixo e papeleiras nas áreas habitacionais de Travanca e
Nogueirinha;

•

Promover junto da Câmara Municipal local, a colocação de sanitários junto à
paragem dos autocarros e junto ao Centro de Emprego;

•

Colocação de WC caninos, sua limpeza e fiscalização;

•

Desratização de várias áreas da freguesia, designadamente junto aos ribeiros;

•

Limpeza periódica dos viadutos pedonais, sarjetas e aquedutos.

•

Limpeza e tratamento da ribeira de Travanca e igualmente do ribeiro de
Nogueirinha;

•

Rede de águas Pluviais em Travanca e Nogueirinha e abastecimento da água do
canal à zona de Grandíssimo e Nogueirinha.

TRÂNSITO
•

Criar alternativas de estacionamento para a população da freguesia sempre que
sejam reduzidos os lugares de estacionamento;

•

Solicitar junto da G.N.R., a remoção das viaturas abandonadas na via pública;

•

Requerer junto da G.N.R., medidas desincentivadoras do estacionamento anárquico
no interior e na periferia da freguesia;

•

Conservação da Rua do Ginço;

•

Ligação da Rua do Carrascal (Nogueirinha), à estrada Nº 102;

•

Passeios nas Ruas de Travanca e Nogueirinha que requeiram intervenção nesse
sentido;

•

Marcações no pavimento dos espaços existentes em Travanca e Nogueirinha
destinados ao estacionamento automóvel, bem como a correcta sinalização dos
locais de estacionamento proibido, sobretudo, junto de garagens e lojas comerciais;

•

Construção de um parque de estacionamento em Travanca e Nogueirinha.

CULTURA
•

Apoiar e incentivar projectos culturais a realizar pelas forças vivas da Cidade;

•

Participar em eventos culturais em conjunto com outras instituições;

•

Continuar a participar nas festividades locais;

•

Dinamizar as comemorações do Dia Internacional da Mulher;

•

Apoiar a Feira Anual de São Pedro;

•

Encontro de Gerações: Leituras temáticas, sessões de contos, jogos didácticos,
sessões inter-geracionais, exposições ao vivo, etc.;
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•

Apoiar as comemorações do 25 de Abril de 1974 na freguesia, envolvendo as
instituições locais;

•

Organizar o Magusto, com um almoço oferecido aos idosos.

•

Criação e Publicação de uma revista Bimensal;

SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
•

Dinamizar o projecto das Brigadas de Apoio Local, em conjunto com os serviços de
Protecção Civil;

•

Melhorar a segurança da população nas ruas de Travanca e Nogueirinha e nos locais
“críticos”, em colaboração com as autoridades locais; apoiando a GNR na
implementação do policiamento de proximidade, por grupos etários e sociais;

•

Melhorar a iluminação das vias públicas de Travanca e Nogueirinha, bem como
solicitar a reparação da iluminação deficitária.

•

Colocação de espelhos nas vias de difícil visibilidade nas zonas críticas
nomeadamente em Travanca, na Rua do Lacoeiro e na Rua Engenheiro Camilo
Mendonça e em Nogueirinha.

•

Regulação de velocidade nas vias consideradas criticas em Travanca e Nogueirinha;

• Toponímia em Nogueirinha, Travanca.
•

Tendo esta Junta de Freguesia a consciência que os Bombeiros Voluntários prestam
relevantes serviços à comunidade de Macedo de Cavaleiros, é nosso dever continuar
a apoiar esta Instituição em tudo o que necessitarem e que esteja ao nosso alcance.

SAÚDE
•

Solicitar ajuda, às distribuidoras de produtos farmacêuticos para rastreios
populacionais, ou ajuda de medicamentos à população com menos recursos;

•

Promover Sessões de Esclarecimento/Rastreios sobre cuidados de saúde, em
colaboração com outras entidades;

•

Dinamizar o Dia Mundial da Saúde, em parceria com o Centro de Saúde.

EDUCAÇÃO
•

Apoiar as visitas de Estudo e as realizações de carácter pedagógico efectuadas pelos
alunos das escolas de Macedo de Cavaleiros;

•

Realização de alguns cursos e sessões de vídeos didácticos para todas as idades,
como iniciação nas áreas do Inglês e Informática.

•

Apoiar a criação e implementação de acções extra curriculares nas instalações da
Junta de Freguesia de forma a obviar o problema da falta de ocupação dos jovens;
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•

Manteremos um diálogo permanente com os Agrupamentos de Escolas;

•

Apoiaremos, sempre que solicitado, as Associações de Pais;

•

Criação de Salas de Estudo, uma Ludoteca com a particularidade de funcionar em
horário nocturno;

•

Promover Formação Profissional em diversas áreas nomeadamente:
 Cursos de Aprendizagem
 Cursos Educação e Formação para Jovens
 Cursos de Especialização Tecnológica
 Cursos de Educação e Formação para Adultos
 Formações Modulares Certificadas
 Programa Portugal Acolhe – Português para Todos
 Conclusão do 12º ano incompleto
 Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – RVCC

JUVENTUDE
•

Realização de programas ocupacionais de férias para os vários grupos etários;

•

Realização da Colónia de Férias na Praia, no próximo Verão, com as crianças
carenciadas da freguesia;

•

Ocupação de tempos livres, a realizar no próximo Verão, com as crianças da
freguesia;

•

A Junta de Freguesia através de estratégias preventivas irá intervir na integração de
jovens na vida activa através da celebração de protocolos e acordos com Empresas e
ou Associações;

DESPORTO E COLECTIVIDADES
•

Dar apoio logístico e ao nível técnico-desportivo e da manutenção das instalações,
às diversas Instituições da Freguesia, nomeadamente Estabelecimentos de Ensino e
Colectividades, com vista a uma maior dinamização da actividade desportiva local;

•

Apoiar projectos específicos por colectividade, de acordo com as suas realizações;

•

Manter contacto regular com todas as colectividades, continuando a realizar
encontros para consulta e partilha de informações e projectos para uma melhor
coordenação do desporto na freguesia;

•

Organizar um programa “ Férias Desportivas e Recreativas “, a realizar durante as
férias escolares, aproveitando as infra-estruturas desportivas da freguesia em
conjunto com as colectividades locais.

•

Criação de Associações socioculturais em Travanca e Nogueirinha;

•

Reactivação da Fanfarra dos Bombeiros e da Banda de Macedo de Cavaleiros;
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EQUIPAMENTOS
•

Instalação de sanitários públicos em Travanca e Nogueirinha;

•

Adquirir novo mobiliário e alguns equipamentos para a modernização da sede da
Junta de Freguesia;

•

Continuar as estabelecer protocolos de delegação de competências que permitam
gerir os equipamentos públicos existentes na freguesia como sejam os balneários e
os lavadouros, ou na renovação dos equipamentos no espaço público.

•

Equipar o edifício da Junta de Freguesia da Macedo de Cavaleiros, de forma a ser
possível a descentralização dos serviços prestados pela Junta de Freguesia.

INTERVENÇÃO SOCIAL
•

Apoiar os projectos associativos e educativos de intervenção social;

•

No Natal, colaborar na distribuição de brinquedos pelas crianças que frequentam as
Escolas de 1º ciclo e Jardins de Infância da Freguesia;

•

Realização do grande passeio anual da Freguesia;

•

Realizar a ceia de Natal para as pessoas carenciadas, crianças das escolas, bem
como dos utentes do Centro D. Abílio Vaz das Neves;

•

Praia Sénior e passeios complementares;

•

Apoiar as instituições da Freguesia que desenvolvem trabalho na área Social e fazer
o encaminhamento para as instituições;

•

Criação de espaços de Lazer (Centros de Dia);

ESPAÇOS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
•

Requalificação e criação dos jardins da freguesia;

•

Colocação de diversas floreiras em Travanca e Nogueirinha;

•

Instalação de um parque infantil em Travanca e Nogueirinha;

LAVADOUROS E FONTENÁRIOS
•

Zelar pelos Lavadouros e Fontenários, procedendo a obras de manutenção e às
necessárias limpezas semanais.

ACÇÃO SOCIAL
•

Visitas domiciliárias à população mais idosa e carenciada de Travanca e
Nogueirinha, para avaliação das condições de vida e necessidades específicas;
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•

Desenvolver o trabalho em parceria com todas as Instituições sociais, no sentido de
minorar os problemas e o tempo de resposta.

•

Criação do Dia do Idoso;

•

Passeio Anual da Terceira Idade, no âmbito do Dia do Idoso;

•

Programa Envelhecimento Activo e Saudável: Com o intuito primordial de retirar os
mais idosos de um possível laxismo ou distanciamento social em relação aos
demais;

ACÇÕES DE PROMOÇÃO DOS VALORES LOCAIS
•

Desenvolver acções diversas que visem a promoção e a preservação dos valores, das
tradições, dos usos e costumes e da cultura da nossa freguesia;

•

Apoiar as associações e os clubes que desenvolvem actividades desportivas
amadoras, nas diversas modalidades, preferencialmente as que se dedicam à
formação;

•

Apoiar a realização de torneios de jogos tradicionais;

•

Apoiar a realização de torneios de jogos de mesa e outros.

•

Apoiar as festas em Honra dos Santos padroeiros dos diversos locais da Freguesia.

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
•

Remodelação da Sede da Junta de Freguesia, sendo também intenção, equipar o
Salão Nobre de forma a assegurar melhor o serviço interno e externo.

RELACIONAMENTO JUNTA DE FREGUESIA /POPULAÇÃO
Como até então, continuaremos, no dia-a-dia, sempre abertos ao diálogo, com
toda a população, aceitando todas as sugestões com vista à resolução dos seus
problemas.
Tudo faremos para resolver ou encaminhar aos organismos responsáveis, os
assuntos que nos sejam colocados, no mais curto espaço de tempo.
•

Criação do programa “POR SI” - Programa que tem como objectivo tornar o serviço
da Junta de Freguesia de Macedo de Cavaleiros mais abrangente e próximo dos
cidadãos. Prestar vários serviços administrativos e apoiar exclusivamente pessoas
que tenham a sua mobilidade condicionada de forma permanente ou temporária,
residentes na freguesia de Macedo de Cavaleiros, e que não tenham ninguém a quem
recorrer.
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REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

•

Aperfeiçoar a estratégia de conceber novos modelos e sistemas de gestão, novos
recursos de trabalho tendo como objectivo a eficiência e a comodidade para os
cidadãos;

•

Actualizar/modernizar o equipamento informático e o software existente de modo a
proporcionar uma prestação de serviço mais eficaz;

•

Proporcionar aos funcionários, formação e aperfeiçoamento profissional, tendo
como objectivo a melhoria da qualidade da oferta de serviços ao público.

INFORMAÇÃO
•

Divulgar as actividades da Junta de Freguesia, informando os moradores através de
folhas informativas;

•

Assegurar a manutenção e actualização da página na Internet da Junta de Freguesia;

•

Manter actualizados os Painéis Informativos colocados na via pública em Macedo
de Cavaleiros, Travanca e Nogueirinha;
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