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Moção – Divulgação de Documentos   

  

 Cada vez mais é importante praticar uma política transparente, aberta à população e 

para a população, uma vez que só assim se consegue promover uma cooperação consistente 

entre cidadãos e políticos locais. Desta maneira, cremos que é do interesse de todos nós, 

membros da Assembleia e do Executivo, promover a divulgação de todos e quaisquer 

documentos que façam parte da esfera pública da política local, onde se incluem as actas das 

Assembleias de Freguesia ou as moções e/ou propostas apresentadas por cada uma das 

bancadas.  

 Tendo ainda em conta que actualmente a Internet e, particularmente, as redes sociais 

são um dos meios de comunicação mais directos, rápidos, práticos e que abrangem uma fatia 

considerável da população, seria de todo pertinente que esta plataforma também pudesse 

proceder à divulgação dos documentos atrás enunciados. É ainda importante notar que, no 

presente ano, foi criado um posto de trabalho exclusivamente associado à área da 

comunicação e portanto cremos que não será, de todo, um pedido extravagante e para o qual 

não há pessoal competente para realizar esta função de divulgação dos documentos por nós 

enunciados. 

 Desta maneira, e de modo a promover a divulgação da situação política local, bem 

como a fomentar a relação de confiança da população nos eleitos e no executivo, aquilo que 

esta moção propõe é: 

- Divulgação dos documentos integrantes da esfera pública da política local na Internet, 

onde se incluem as actas das Assembleias de Freguesia assim como moções e 

propostas apresentadas em Assembleia. 
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Moção – Sítio Online da União de Freguesias e Projecto “A Minha Rua” 

 

 Dentro de todas as suas vicissitudes, a Internet também possibilita todo um 

mundo de vantagens e oportunidades que devem ser aproveitadas. A bancada do 

Bloco de Esquerda da Assembleia de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e do Forte da 

Casa é da opinião que o executivo não aproveita da melhor forma possível a divulgação 

através da Internet. Um desses exemplos mais paradigmáticos é a inexistência de um 

sítio online da União de Freguesias, o que constitui um mau exemplo daquilo que deve 

constar da comunicação e cooperação proveitosa entre a autarquia e a população 

local. 

 É certo que o executivo, em anteriores momentos, já abordou a questão do sítio 

online, referindo que estavam alocados a uma plataforma anterior, não conseguindo 

ainda solucionar este problema. Contudo, cremos que o período de adaptação relativo 

ao processo da União de Freguesias já foi ultrapassado e portanto voltamos a focar-nos 

neste tema. Desta maneira, é importante tentar encontrar alternativas e seguir os bons 

exemplos de outras autarquias, como é o caso da Junta de Freguesia de Alverca do 

Ribatejo e do Sobralinho que tem um sítio online que consideramos ser uma mais valia 

considerável ao serviço dos cidadãos. 

De modo a promover a participação activa dos cidadãos na gestão da sua Freguesia, 

referimos ainda a existência de uma plataforma online designada por “A Minha Rua”, 

que permite aos cidadãos reportarem problemas ou sugerirem resoluções e melhorias 

directamente à Administração Local Autárquica. O projecto “A Minha Rua” é já usado 

com sucesso em diversas freguesias e municípios, como a Junta de Freguesia de Vila 

Franca de Xira e a Câmara Municipal de Lisboa. Cremos que este projecto seria do 

agrado, quer dos cidadãos, quer do executivo, uma vez que os primeiros poderiam ver 

comunicados os seus problemas de forma mais agilizada e os segundos poderiam 

responder de forma mais célere às questões levantadas, que podem ir desde 
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problemas/sugestões relacionados com o trânsito, iluminação pública ou toponímia até 

à acção social. 

 Desta maneira, esta moção propõe: 

- A activação do sítio online da freguesia, permitindo uma forma rápida e 

acessível aos serviços da localidade assim como uma comunicação mais 

próxima entre os cidadãos e o executivo que vai para além do Facebook;  

- A associação da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa a 

esta plataforma online, bastando para isso contactar a plataforma eCivitas, 

responsável pelo projecto “A Minha Rua”.  
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Proposta – Programa de Ocupação Tempos-Livres 

 Numa altura do ano em que se encontram em pausa os trabalhos escolares, 

sentimos que seria adequado uma maior oferta de actividades culturais e de lazer quer 

para os jovens, quer para os adultos da nossa freguesia.  

 As oportunidades de ocupação na nossa localidade são bastante reduzidas, o 

que se agrava neste caso em particular, uma vez que encontramos uma elevada taxa 

de população jovem na freguesia. Desta maneira, promove-se o deslocamento da 

população para a capital a fim de encontrarem actividades com interesse significativo, 

perdendo-se a oportunidade de manter o dinamismo da nossa localidade. Ao mesmo 

tempo, poderíamos através das actividades a realizar, aumentar a cultura e o 

conhecimento da população sobre a terra que habitam, mantendo os jovens 

saudavelmente ocupados e evitando que os seus pais tenham que permanentemente 

encontrar soluções para o dia-a-dia dos seus filhos em período de férias escolares fora 

da freguesia. 

 Sendo que neste momento temos disponíveis na nossa freguesia vários locais, 

históricos e de lazer, que proporcionam óptimas oportunidades de realização de 

actividades sem um elevado investimento, propomos que sejam planeadas, para o 

próximo ano de 2016, um programa de ocupação de tempos-livres de forma a manter 

o dinamismo da freguesia, ajudando ao mesmo tempo, a fomentar a ligação dos 

jovens com a sua localidade.  

 A bancada do Bloco de Esquerda está disponível para possíveis reuniões ou 

sugestões que ajudem a realização desta proposta. 
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Proposta – Redes Wi-Fi 

 O direito ao conhecimento, informação e educação são imprescindíveis numa 

sociedade democrática. Infelizmente, dada a conjectura actual, estes e outros direitos 

são ameaçados, sendo também um dos deveres da nossa freguesia preservar estes 

mesmos direitos com os recursos que tem disponíveis.  

 Ao longo deste último mandato tem sido amplamente debatido o valor da 

despesa associada às comunicações móveis e Internet. Desta maneira, e acreditando 

que ainda existem períodos de fidelização associados a estes blocos de comunicações, 

consideramos que seria benéfico tentar aproveitar da melhor forma possível os 

contractos vigentes. Neste sentido, a criação de locais com acesso gratuito à Internet 

por parte da população da freguesia, ajudaria a combater a info-exclusão, bem como 

dotar a nossa freguesia de outras valências a favor dos cidadãos, tornando esta 

despesa significativa num investimento proveitoso e útil. 

 Sendo a Internet, actualmente, o meio de comunicação e de acesso à 

informação mais utilizado, achamos adequado manter acessível este meio a todos os 

cidadãos da nossa freguesia. Assim propomos: 

 - a renegociação dos contractos de comunicações móveis em vigor, no sentido 

da criação de spots Wi-Fi gratuitos com acesso à Internet nos grandes espaços públicos 

da freguesia, nomeadamente jardins, praças, escolas, centros comerciais e espaços 

desportivos, no sentido de combater a info-exclusão, facilitar o acesso ao 

conhecimento livre e reverter esta despesa num gasto profícuo para os cidadãos. 
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