UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CALDAS DA RAINHA
NOSSA SENHORA DO PÓPULO, COTO E SÃO GREGÓRIO

Plano de Atividades
Introdução

Três meses após as eleições, o ano de 2018 é o primeiro ano completo para o
qual apresentamos o nosso plano de actividades.
É nossa intenção dar voz às três Freguesias, não descurando a identidade de
cada uma, fazendo com que a soma das partes faça um todo mais forte e
coeso.
Nos recursos humanos iremos concretizar novo recrutamento de forma a dar
resposta aos compromissos assumidos, valorizar o quadro de pessoal com
formação adequada e assertiva, prestação de serviços especializada e
aproveitar outros recursos, estágios curriculares, protocolo com o Instituto de
Reinserção e Serviços Prisionais, Instituto de Emprego e Segurança Social,
não deixando de aproveitar se possível a integração dos colaboradores que
identificamos á DGAL.
Iremos continuar a equipar a Freguesia com novos equipamentos de forma a
melhorar a nossa capacidade de trabalho.
Iremos continuar a desenvolver a interacção com as instituições e associações
na promoção das suas actividades, promovendo o desenvolvimento do nosso
Concelho
Seremos criteriosos na nossa actuação priorizando as pessoas, mas não
descurando os bens e equipamentos que complementam o bem-estar.
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EDUCAÇÃO
-Manutenção e reparação dos espaços interiores e exteriores das escolas
-Manutenção dos parques infantis e de jogos.
-Assegurar o pagamento das telecomunicações e dos materiais de limpeza.
-Participar nas actividades do dia da Criança, festa de Natal, desfile de
Carnaval, encerramento do ano lectivo, dia da árvore, e outros eventos.
-Integrar o conselho geral do Agrupamento D João II
-Transportes escolares com autocarro e carrinha de 9 lugares
-Gabinete de Psicologia:
 Avaliação e apoio psicológico
 Realização de conferencias destinadas aos professores, auxiliares de
educação e encarregados de educação com temas a desenvolver em
parceria com o centro de Recursos Comunitários
 Apresentações em sala de aula com os seguintes tema: exercícios de
relaxamento e mindfulness para crianças, empreendedorismo para
crianças, bullying e os sinais de alerta.
 Promover visitas de estudo ao parque para conhecimento da Flora
 Promover visitas aos museus no âmbito do Maga e outros
 Promover visitas ao Centro de artes com a realização de workshops
 Promover visitas ao CCC para conhecimento do espaço e realização de
actividades
 Promover visitas à Biblioteca
 Promover visitas ao Parque no âmbito dos ares de arte no Parque- Dar
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ESAD, CENCAL, CENFIM e ETEO no desenvolvimento de actividades e
projectos em conjunto.

ACÇÃO SOCIAL
- Apoiar as instituições de solidariedade social com o apoio do Gabinete de
Psicologia e transportes para passeios e colonias de praia
- Promover e acompanhar o Clube Sénior.
- Promover o passeio social Sénior de verão
- Promover a ginástica sénior e o respectivo passeio anual.
- Promover o programa de interacção da população sénior com a população
estudantil, programa Caldas Acolhe-te.
- Organizar o Almoço de Natal do Idoso.
- Organizar os Santos Populares do Idoso.
- Organizar e participar no peditório para o Cortejo de Oferendas dos BVCR.
- Apoiar as Associações de Narcóticos e Alcoólicos Anónimos, com cedência
de sala e materiais para as reuniões.
- Apoiar o grupo de Intervenção Precoce com cedência de sala, materiais e de
apoio Psicológico.
- Distribuir cabazes às famílias carenciadas.
- Participar nas recolhas de alimentos e outros bens em colaboração com o
Banco Alimentar e outras associações locais.
- Fazer o levantamento de famílias com necessidade de acompanhamento
social e encaminhá-las.
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- Disponibilizar a oficina domiciliária para efectuar pequenas reparações.
- Proporcionar apoio no âmbito da assistência social em parceria com o Centro
de Recursos Comunitários, na capacitação de novas competências e
conhecimentos.
- Integrar o Gabinete Municipal de apoio às vitimas de violência domestica.
- Integrar o grupo concelhio de apoio a pessoa idosa.
- Integrar o CLAS.
.
URBANISMO
- Manutenção dos parques infantis existentes.
- Reformular todo o Parque Infantil (Parque D. Carlos I) com o apoio do OP.
- Criação de novo parque infantil em São Gregório junto ao Polidesportivo.
- Manutenção de mais dos espaços verdes, de acordo com a descentralização
de poderes.
- Construção de jardim em Santa Rita.
- Construção de jardim junto ao polidesportivo de São Gregório.
- Campanhas de sensibilização de limpeza do espaço público.
- Instalar mobiliário urbano, abrigos, bancos, papeleiras e floreiras.
- Reparar abrigos de passageiros e dar continuidade a colocação dum novo
abrigo por ano.
- Promover a ampliação da rede de esgotos.
- Promover a redistribuição, substituição e limpeza de contentores e ecopontos.
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- Limpeza e lavagem de ruas com periodicidade ajustada.
- Avaliação das redes de transportes e reajustá-las às necessidades actuais.
- Remoção das lixeiras/entulhos a céu aberto disperso na União de Freguesias.
- No âmbito da mobilidade em conjunto com a Câmara e PSP promover melhor
mobilidade para o peão e automóvel.
- Plantação de árvores e plantas.
- Promover novos calcetamentos e reparação de calçadas, concurso a realizar
pela CMCR.
- Fazer valetas em calçada nos Casais da Serralheira.
- Continuar a reabilitação da Rua Adelino Amaro da Costa em São Gregório.
- Acompanhar as obras do município em espaço público.
- Requalificar os caminhos brancos.
- Requalificar caminhos pedonais.
- Limpeza de valetas e corte de caniços.
- Recuperar a fonte velha do Coto.
- Promover arranjos no miradouro junto ao marco geodésico Berrabraz.
- Colocação de sinalética vertical e pintura de passadeiras.
- Sinalizar os prédios devolutos.
- Manutenção dos cemitérios do Coto e São Gregório.
- Continuar a procurar parceiro investidor para construção de crematório.
- Promover a requalificação ou alteração do local do Mercado Semanal e Feira
do 15 de Agosto.
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- Promover a substituição de telhado de amianto, do armazém da Junta, com
apoio do estado em programa em desenvolvimento.
- Promover a requalificação da zona envolvente do Chafariz das 5 Bicas,
estacionamento ascendente e entrada para as urgências com estudo já
entregue na CMCR

DESPORTO, RECREIO E LAZER
- Realização da IX Corrida pela Vida.
- Manutenção dos protocolos com as associações desportivas.
- Colocação de equipamentos de manutenção junto ao campo de Paddel com
protocolo realizado com o CEERDL e ESRBP.
- Colocação de aparelhos de Fitness em São Gregório junto ao polidesportivo
- Colocação de equipamentos de manutenção junto ao campo de Paddel.
- Manutenção dos parques desportivos.
- Promover actividades desportivas nos nossos polidesportivos.
- Promover a construção de circuito de manutenção no novo Pinhal manso da
ESE
-Cedência de carrinha e autocarro para transportes dos clubes /associações.
- Aquisição/substituição de carrinha de 9 lugares.

CULTURA e TURISMO
- Apoio das actividades desenvolvidas nos Museus municipais e nacionais.
- Apoiar as festas anuais das Freguesias.
- Apoiar o Caldas Nice Jazz

6

União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Rua Almirante Cândido dos Reis, nº 1 – 2500 – 125- Caldas da Rainha
Telf:262832729 – 919170602

Fax – 262832717

e-mail : junta.populo@mail.telepac.pt

Pessoa Colectiva - 510835317

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CALDAS DA RAINHA
NOSSA SENHORA DO PÓPULO, COTO E SÃO GREGÓRIO

- Realizar uma Feira do Livro no Parque D Carlos I.
- Promover a requalificação de fachadas no edificado com arte de rua com
artistas locais.
- Promover conferencias e exposições com a ESAD e diversos grupos culturais
do nosso Concelho, OSSO, Electricidade Estática, POGO, Artesãos
Caldenses.
- Promover e apoiar a realização do festival de Teatro Ofélia.
- Promover e apoiar a Caldas Late Night.
- Realizar a segunda edição dos Ares de Arte no Parque.
- Promover a comemoração da elevação a cidade.
- Promover a comemoração do 25 de Abril e 16 de Março.
- Apoiar a Feira do Cavalo.
- Apoiar a Feira dos Frutos.
- Apoiar o Festival Cerâmica.
- Participar na Expotur.
- Promover o “Retracto” em 5 de Outubro
- Apoiar a ACCCRO na promoção do Comércio.
- Promover espaço adequado para local de estacionamento de autocarros de
turismo, utilização de estação da Rodoviária e estacionamento contiguo ao
Chafariz das 5 bicas.
.
SAÚDE
- Participar nos grupos de trabalho sobre o Hospital Termal.
- Pugnar pelas obras e por um melhor serviço no Hospital distrital.
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- Pugnar pelas obras do Centro de Saúde.
- Proporcionar apoio a famílias carenciadas na compra de medicamentos.
- Proporcionar consultas de Reumatologia a fregueses carenciados.
- Proporcionar consultas de Psicologia a famílias carenciadas.

PARQUE e MATA
- Promover a manutenção do Parque e da mata.
- Promover o Protocolo com o CEERDL para manutenção da Mata e parte do
Parque.
- Contratualização de jardineiros para fazer a manutenção do parque por meios
próprios.
- Contratualização de Arquiteta paisagista e de Gabinete de acompanhamento.
- Inicio dos trabalhos de construção do novo Jardim de plantas autócnes na
Mata do Parque.
- Promover a elaboração do Plano de Gestão do Parque e da Mata.
- Promover o acompanhamento por parte da NOSTRUM e do ISA.
- Promover a requalificação dos caminhos.
- Promover o controle da fauna e diversifica-la.
- Promover a reflorestação.
- Promover provas de corta mato escolares na mata.
- Promover a realização de provas de tiro com arco.
- Reconstruir o muro da mata na Rua Maria Ernestina Martins Pereira.
- Promover exposições e feiras no Parque e Mata.
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- Promover a utilização do lago com os barcos e caiaques inserido no desporto
escolar.
- Promover a criação de sinalética de localização e de referenciação das
espécies.

Representações
-A NAFRE Distrital
- ANAFRE Nacional
- Culturcaldas (CCC)
- ADIO
- ADJ
- CLAS
- Clube Sénior
- Comissão de Segurança
- Conselho de Segurança
- Comissão do Hospital
- Primeira Comissão da Assembleia Municipal
- Museu do Ciclismo
- Conselho Geral D João II
- Universidade Sénior
- ACES Norte
- Conselho Municipal do desporto
- Comissão do Carnaval
9

União das Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Rua Almirante Cândido dos Reis, nº 1 – 2500 – 125- Caldas da Rainha
Telf:262832729 – 919170602

Fax – 262832717

e-mail : junta.populo@mail.telepac.pt

Pessoa Colectiva - 510835317

