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GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Conforme determina a Lei 75/2013 de 12 de setembro, na alínea a), do nº.1 do Artigo 16º, apresentamos o Plano de
Obras e Atividades que nos propomos executar durante o ano 2014, bem como as diligências que iremos fazer junto
das diversas entidades, para que outras possam ter a realização que esperamos.

Plano de Obras e Atividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão, conservação e remodelação de Jardins e outros Espaços Ajardinados, no âmbito do protocolo existente
com a CMS;
Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Passeios, ao abrigo do protocolo existente com a CMS;
Apoio administrativo, documental, psicológico e jurídico aos fregueses;
Gestão, conservação e melhoramentos dos cemitérios;
Gestão e conservação do funcionamento dos WC públicos;
Gestão, conservação e reparação dos Parques Infantis;
Gestão do serviço do autocarro no âmbito do protocolo existente com a CMS;
Requalificação do Mercado da Praia das Maçãs.
Requalificação Praça de Almoçageme

Plano de Apoios e Diligências
Na área da Proteção Civil e Segurança:
•
•
•
•

Diligenciar junto da CMS e de outras Entidades, pela continuação da limpeza e ordenamento da floresta e
Pinhal), promovendo o aproveitamento da matéria orgânica resultante;
Solicitar junto das entidades competentes pela proteção e requalificação da orla costeira e consolidação das
arribas instáveis;
Solicitar junto das entidades competentes para ações de limpeza das linhas de água naturais;
Solicitar à GNR o reforço do policiamento e vigilância noturna da Freguesia.

Na área da Higiene e Limpeza:
•
•
•
•

Solicitar, junto da CMS e outras entidades competentes, pela melhoria da limpeza dos arruamentos e na
recolha de lixo;
Diligenciar, junto da CMS e Entidades competentes, para a instalação e substituição de contentores de lixo, de
obras, vidrões e outros;
Continuação da construção de “cais” para contentores do lixo e ecopontos;
Pugnar pela construção de um ECOCENTRO.

Na área da Educação
•
•

Apoiar e promover a melhoria das condições das Creches, do Ensino Pré – Escolar e das
Escolas do Ensino Básico;
Acompanhamento da consolidação do Pólo Educativo de Colares e respetivos acessos, na Sarrazola, para os
alunos da Freguesia, e pugnar para que esta infraestrutura vá ao encontro das necessidades da comunidade.

Na área da Cultura, Desporto e Recreio :
•
•
•

Apoiar as Atividades Culturais/Desportivas Escolares;
Apoiar as Atividades Culturais/Desportivas e Recreativas das Coletividades da Freguesia;
Organização das Noites de Colares.
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Na área da Saúde e Assuntos Sociais :
•
•
•

Solicitar junto da CMS e outras entidades competentes, apoio para a construção de um espaço de espera no
exterior do novo Centro de Saúde de Colares;
Apoio a particulares carenciados;
Apoiar as Instituições de Solidariedade Social da Freguesia.

Na área da Habitação e Urbanismo:
•
•
•

Solicitar a melhoria da iluminação pública em ruas, monumentos e igrejas da freguesia;
Solicitar que todas as ruas da freguesia sejam dotadas de iluminação Publica;
Solicitar a instalação de candeeiros de iluminação pública, ao longo do Rio na Várzea de Colares.

Na área dos melhoramentos em arruamentos e outros locais :
•
•

Dotar as ruas da Freguesia com o respetivo nome;
Diligenciar junto da CMS, apoio financeiro para pavimentação, calcetamento e outros arranjos em ruas da
freguesia;

Na área de Águas e Saneamento:
•
•
•

Acompanhar o desenvolvimento das obras de saneamento doméstico e abastecimento domiciliário de águas;
Solicitar a construção de extensões complementares da rede de saneamento doméstico em várias localidades;
Solicitar a criação de sanitários públicos na Praia das Maçãs.

Na área do Turismo e Lazer :
•
•
•

Solicitar às diversas entidades que superintendem o Cabo da Roca, apoio para a reformulação e melhoramento
paisagístico do espaço;
Solicitar junto da CMS e outras entidades, apoio para arranjo e requalificação paisagística de vários locais de
interesse turístico da Freguesia;
Solicitar à CMS a construção de uma via para peões e bicicletas de Colares às Azenhas do Mar (Av.Atlântico,
Av.Eugene Levy e Av.Luís Augusto Colares).

Na área dos Mercados:
•
•

Apoiar e promover a viabilização dos espaços das feiras e mercados da freguesia;
Solicitar apoio financeiro para a requalificação do Mercado de Almoçageme.

Na área do Trânsito:
•

Solicitar à CMS apoio para a criação e viabilização de parques de estacionamento em diversas localidades da
freguesia e junto às Praias.

Outras acções:
•

Convívio anual da Assembleia de Freguesia, Executivo e Funcionários;

Colares, 27 de Novembro de 2013

O Presidente da Junta
Rui Franco dos Santos

