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Educação e Formação 
> Colaboração na requalificação da Escola Básica 2,3 de 

Freiria. [ 1]

> Obras na EB1 de Freiria:  construção de uma sala polivalen-
te para refeições e outras atividades; resolução dos pro-
blemas de humidade com a colocação de paredes falsas 
e execução de pinturas e renovação da instalação elétrica.

> Requalificação da envolvente do ringue da EB1 de Chãos.

> Aquisição e instalação de um parque infantil na EB1 de 
Chãos.

> Aquisição de veículo de transporte de crianças.

> Ações de formação e sensibilização à população pela GNR 
e Proteção Civil.

Combate à Pandemia 
> Desinfeção de espaços públicos.

> Confeção e distribuição de máscaras de proteção.

> Distribuição de alimentos.

> Transporte de pessoas para o centro de vacinação.

Espaço Público e Ambiente 
> Aquisição e instalação de um parque infantil em Concelhos.

> Manutenção de bermas e valetas em toda a Freguesia.

> Manutenção e conservação dos caminhos agrícolas.

> Manutenção de espaços verdes.

> Manutenção dos bancos públicos.

> Serviço de recolha de «monos» e «monstros».

Administração e Serviços 
> Resolução do processo jurídico relativo ao Loteamento.

> Instalação do Espaço Cidadão na sede da Junta de Fre-
guesia.

Obras e Património 
> Conclusão das obras do Loteamento de S. João.

> Requalificação da lateral da igreja matriz da Paróquia.

> Requalificação da envolvente ao moinho na Freiria adqui-
rido pela Câmara Municipal.

> Requalificação e reorganização do cemitério.

Saúde 
> Reivindicação pela manutenção dos médicos e melhoria 

do Centro de Saúde de Freiria.

Rede Viária 
> Construção de passeios nas diversas localidades.

> Restruturação geral dos sinais de trânsito.

> Alcatroamento de vias da Freguesia.

Associativismo 
> Apoio às diversas associações desportivas e recreativas. 

> Apoio ao Agrupamento de Escuteiros.

Ação Social 
> Transporte dos cidadãos seniores e pessoas com mobili-

dade reduzida nas suas deslocações ao Centro de Saúde, 
Farmácia e Junta de Freguesia.

> Organização e distribuição de cabazes de Natal.
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Ambiente, Natureza e Bem-Estar 
> Criação, ampliação e manutenção de espaços verdes.

> Estudar a implementação de um Parque Verde na Freiria.

> Requalificação e criação de novos bancos públicos.

> Expansão do serviço de recolha de monos e monstros e o 
«mini-ecocentro».

> Melhorar a localização e parqueamento dos contentores 
de resíduos.

> Implementação do projeto «Gota de Água» em locais es-
tratégicos.

> Criação de ecopistas.

> Promover a realização de campanhas de sensibilização 
sobre resíduos, consumo de água e alterações climáticas.

> Criar baloiços de madeira em locais estratégicos para con-
templação da natureza e descanso.

Rede Viária 
> Ampliação de estacionamento junto da Casa do Povo, Cen-

tro de Saúde e Junta de Freguesia.

> Manutenção de bermas e valetas.

> Continuação da construção e manutenção de passeios.

> Reabilitação e manutenção eficiente da rede viária da 
Freguesia. 

> Manutenção e expansão da sinalização de trânsito e indi-
cação de localidades.

> Colocação de abrigos de passageiros.

> Manutenção e conservação dos caminhos agrícolas.

Urbanismo e Património 
> Conclusão da rede de saneamento público.

> Promover a recuperação de edifícios degradados – rea-
bilitação urbana – em parceria com a Câmara Municipal.

> Requalificação da capela de Santa Luzia e do espaço en-
volvente (Paúl).

> Requalificação da envolvente da Capela da Arruda e Sen-
dieira.

> Reconversão dos edifícios das antigas escolas EB1 de Sen-
dieira e Colaria.

> Manutenção dos lavadouros públicos.

> Requalificação das casas de banho públicas na Freiria e 
toda a zona envolvente.

> Expansão e requalificação do cemitério e áreas envolventes.

> Inventariação e delimitação de todo o património rústico 
da Junta de Freguesia.

Saúde
> Pugnar pela criação de uma Unidade de Saúde Familiar 

(USF).

> Exigir que todos os utentes do Centro de Saúde tenham 
acesso a médico, enfermeiro e demais serviços de saúde.

Educação e Formação
> Promover a construção da nova Escola Básica (EB1) e 

Jardim de Infância (JI) da Freguesia. [ 1]

> Acompanhar a conclusão das obras de renovação da 
escola EB 2,3.

> Promoção de alimentação saudável e combate à obesi-
dade infantil nas escolas da Freguesia.

> Promoção de ações de sustentabilidade ambiental nas 
escolas básicas.

> Atribuição de prémio anual aos alunos com melhor de-
sempenho.

> Promoção de ações de formação com temáticas diversas 
para a população.

> Continuação de reuniões periódicas com os encarrega-
dos de educação das diversas comunidades escolares da 
Freguesia bem como com os coordenadores das escolas.
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Associativismo, Desporto e Cultura
> Apoiar as diversas associações da Freguesia e realizar re-

uniões periódicas de acompanhamento com os dirigentes.

> Promover e apoiar a criação de eventos.

> Dinamizar o circuito de manutenção da Freguesia.

> Promover ações de formação e intercâmbio de experiên-
cias entre dirigentes associativos.

> Apoiar a transferência da sede dos Escuteiros para as 
instalações da antiga EB1 da Freiria.

> Fomentar a realização de atividades culturais nas diver-
sas associações, em parceria com a Câmara Municipal.

Administração Pública
> Controlar a despesa pública e manter o rigor nas contas.

> Fomentar a produtividade dos recursos humanos.

> Criação de serviços online.

> Produzir e publicar um boletim digital semestralmente 
para informação sobre a Freguesia.

> Efetuar sessões da Assembleia de Freguesia nas diversas 
localidades, incentivando à participação dos cidadãos.

> Apresentar candidaturas a fundos europeus disponíveis 
para a Junta de Freguesia.

Parcerias e Empreendedorismo
> Criação de Gabinete de Apoio às Empresas, para incenti-

var a sua instalação na Freguesia e geração de emprego.

> Realização de sessões de esclarecimento sobre fundos 
comunitários e apoio nas candidaturas.

Cidadania e Ação Social
> Auscultar a população para ações de voluntariado co-

munitário.

> Proporcionar transporte aos cidadãos seniores e pessoas 
com mobilidade reduzida nas suas deslocações ao Centro 
de Saúde, Farmácia e Junta de Freguesia.

> Apoiar a população mais carenciada.

> Promover sessões de esclarecimento sobre Proteção Civil.
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