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Moção – “A Minha Rua” para todos! 

Na Assembleia de Freguesia de 29 de Junho de 2015, a bancada do Bloco de 

Esquerda apresentou a moção referente ao projecto “A Minha Rua”, aprovada por 

maioria, de modo a promover a participação activa dos cidadãos na gestão da sua 

Freguesia.  

Este projecto sugeria apenas a comunicação entre os cidadãos e a Junta de 

Freguesia através de uma plataforma online onde poderiam ser reportados problemas 

encontrados na freguesia. Contudo, e infelizmente, o acesso à Internet é ainda hoje 

uma limitação para algumas franjas populacionais, quer por restrições económicas, 

quer por factores meramente geracionais. Daí propormos, também, a criação de um 

número telefónico exclusivo para a comunicação de problemas relacionados com falta 

de limpeza, reparos necessários em passeios, estradas e iluminação, por exemplo, de 

modo a que a Junta de Freguesia se mantenha mais facilmente a par das ocorrências 

registadas pelos seus cidadãos, podendo-as resolver com maior rapidez.  

Esta é uma estratégia adoptada já por algumas freguesias, que promove a 

proximidade entre os cidadãos e as respectivas autarquias sem custos extravagantes. A 

necessidade deste serviço parece-nos também urgente, uma vez que em todas as 

Assembleias se registam queixas de cidadãos e dos próprios eleitos sobre questões de 

falta de limpeza, iluminação ou manutenção de espaços da nossa união de freguesias. 

 Desta maneira, esta moção propõe: 

- Complementação do projecto “A minha rua” com um número telefónico activo 

e exclusivo para a comunicação de problemas de limpeza, manutenção ou 

iluminação observados na freguesia, permitindo que todos os cidadãos tenham 

acesso a este serviço.  

- Posterior divulgação do respectivo número telefónico, através de todos os 

meios disponíveis, incluindo página de Facebook, sítio online da freguesia 

(aquando da sua existência) e colocação de folhetos informativos em locais 

estratégicos de modo a maximizar o número de pessoas com acesso a este novo 

serviço. 
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Proposta – Dinamização Cultural da Freguesia 

 Vivendo numa freguesia com cerca de 40.400 habitantes, a dinamização 

cultural é uma estratégia na qual deveríamos apostar e desenvolver, de modo a tornar 

esta freguesia muito mais do que uma cidade-dormitório. Tal, para além de melhorar a 

qualidade de vida dos seus habitantes, poderia ser também um impulso para o 

comércio local, assim como uma forma de divulgar e melhor aproveitar os espaços 

culturais de que felizmente dispomos. Ao mesmo tempo, sendo várias as associações 

presentes na nossa freguesia, o estabelecimento de mais parcerias entre estas e a 

Junta de Freguesia poderia facilitar e tornar mais eficiente algumas das actividades a 

criar e complementar as já realizadas e promovidas pela autarquia. 

 Desta forma, a bancada do Bloco de Esquerda apresenta algumas sugestões 

que podem vir a ser implementadas de modo a contribuir para este dinamismo que 

consideramos ser imperativo. A título de exemplo, sugerimos: 

 - Exibições públicas de cinema, animação de rua e organização de torneios 

desportivos. Acreditamos que estes eventos poderão ser essências na promoção da 

integração e do convívio dos cidadãos no seio da sua freguesia, combatendo os 

fenómenos de suburbanização. 

 - Criação roteiros e visitas guiadas, dirigidos a toda a população, ao património 

histórico e natural da união de freguesias. Valoriza-se, assim, a memória colectiva e dá-

se vida às zonas nobres, que possuem actualmente muito poucas actividades 

regulares. 

 - Realização de workshops periódicos em ciência, desporto, cultura e cidadania, 

desenvolvendo parcerias com institutos e associações especializadas nessas áreas. 

 - Dinamização de uma feira do livro anual, com a participação das editoras 

interessadas e das livrarias do concelho ou da região e implementação de mini-

bibliotecas disponíveis a todos nos principais pontos da freguesia.  

 A bancada do Bloco de Esquerda encontra-se, mais uma vez, disponível para 

possíveis reuniões com a presença das restantes forças políticas e da autarquia de 

modo a ser possível a realização desta proposta. 
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