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Plano de Actividades 

 

Introdução 

 

 

Vamos dar início ao segundo ano completo do nosso segundo mandato. 

A experiência que fomos acumulando dá-nos mais maturidade e capacidade 
de pôr em prática as nossas propostas da forma mais adequada e rentável. 

Conseguimos em 2018 aumentar o nosso quadro de pessoal e torna lo 
equilibrado perante a dimensão da União de freguesias, das suas 
competências próprias e delegadas e das exigências dos seus Fregueses 
que esperam de nós o cumprimento das nossas propostas. 

Voltamos a aumentar os nossos recursos quer com viaturas quer com outro 
tipo de equipamentos e ferramentas. 

Em 2019 será um ano de consolidação dos nossos recursos humanos e dos 
nossos equipamentos, já no que diz respeito as nossas actividades o ano de 
2019 será um ano francamente cheio quer pelos trabalhos desenvolvidos 
quer pelas diversas parcerias que desenvolveremos com todas as 
instituições da nossa Freguesia. 

Em tudo aquilo a que nos propomos o nosso centro de atenção são os 
nossos Fregueses não descurando a criação de novos equipamentos, mas 
essencialmente na manutenção. 
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Nas Escolas  

-Manutenção e reparação das escolas de primeiro ciclo e jardins escola com 
a preocupação na substituição da iluminação para lâmpadas de led. 

-Manutenção dos parques infantis com a colocação de pisos de borracha na 
escola de São Gregório e de São Cristóvão.  

-Criação de novo espaços relvado e colocação de novos escorrega e baloiço 
na escola em São Gregório. 

-Criação de sombreamento no centro escolar de Nossa Senhora do Pópulo. 

-Assegurar os transportes escolares com o nosso autocarro e com a 
carrinha de 9 lugares.  

-Assegurar o pagamento das telecomunicações e dos produtos de limpeza. 

 

Na Educação 

-Promover actividades nas escolas: 

 cerâmica as escolas.  
 criação de cartazes em serigrafia inseridas no projecto MOLDA. 
 teatro de fantoches, ECO-MARIONETAS como tema o Ambiente. 

-Levar os meninos fora das escolas 

 visitas ao CCC. 
 visitas ao Museu Malhoa.  
 visitas ao Centro de Artes. 
 visitas ao Parque inserido nos ares de arte no parque. 
 visitas a biblioteca. 

-Apresentações nas escolas: 

 apresentação de exercícios de relaxamento e mindfulness. 
 sessões sobre Bullying. 
 sessões sobre como lidar com o insucesso. 
 trabalhos no âmbito da Eco Freguesias e Eco Escolas. 
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 avaliações clínicas e acompanhamento pelo Gabinete de 
Psicologia. 

 acções de formação e sensibilização promovidas pelo gabinete de 
psicologia direccionadas aos alunos, encarregados de educação, 
auxiliares e professores. 
 

-Apoiar actividades promovidas pelas escolas  

 corta mato no parque Colégio. 
 encerramento do ano lectivo da ESRBP. 
 caminhada no parque Raul Proença. 

-Continuar a trabalhar com os Agrupamentos escolares, com a ESAD, 
CENFIM, CENCAL ETEO, EHT. 

 

Acção Social 

-Apoiar as Instituições de solidariedade social com o Gabinete de Psicologia 
e com transportes do nosso autocarro nomeadamente colónias balneares. 

-Promover e acompanhar o clube sénior. 

-Promover o passeio social sénior. 

-Promover a ginástica sénior e o respectivo passeio anual. 

-Promover o projecto Acolhe-te. 

-Apoiar a organização dos eventos Concelhos, Natal, Santos Populares e dia 
do Idoso. 

-Organizar e participar no cortejo de oferendas a favor dos Bombeiros.  

-Apoiar e participar nas reuniões do CLAS, RLIS, GAV, NIASM, CPCJ, Grupo 
de apoio a pessoa idosa. 

-Participar nas recolhas de bens alimentares através do Banco Alimentar. 
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-Promover e participar na promoção do banco de produtos não alimentares. 

-Promover a nossa oficina domiciliária para carenciados. 

-Fazer levantamento de famílias com necessidade de acompanhamento e 
encaminhá-las.  

- Promover Projecto abem – comparticipação de medicamentos para 
carenciados. 

 

Urbanismo 

 

-Manutenção dos parques infantis existentes. 

-Requalificação do Parque infantil dos Hortas. 

-Requalificação do parque Infantil do Parque integrado no Orçamento 
Participativo. 

-Construção de Parque Infantil e Lazer no Polidesportivo de São Gregório. 

-Instalar mobiliário urbano, bancos, papeleiras e floreiras. 

-Colocação de abrigos de passageiros requalificados, ex-TOMA. 

-Promover a avaliação da rede de transportes. 

-Promover a rede clicável na Freguesia. 

-Construção de campo Canino no terreno da ESAD. 

-Colocar novos suportes de caixotes de lixo.  

-Promover campanhas de sensibilização de limpeza do espaço publico, 
recolha de cartão. 

-Preparar projecto de zona desportiva e de lazer junto a escola da Fanadia.  
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-Realizar calçadas em meia cana nos Casais da Serralheira e na Rua Adelino 
Amaro da Costa. 

-Promover calcetamentos nas e reparação de calçadas.  

-Plantação de Arvores e plantas nos diversos espaços verdes da nossa 
responsabilidade. 

-Colocação de sinalética vertical. 

-Requalificar caminho pedonais. 

-Requalificação de caminhos brancos e limpeza de valetas e corte de ervas 
e canas. 

-Acompanhamento das diversas obras do Município a realizar na nossa 
Freguesia. 

-Manutenção dos cemitérios e construção de novo talhão no Coto. 

-Promover a requalificação do passeio na Rua Diário Noticias. 

-Promover a requalificação do estacionamento das 5 Bicas com acesso a 
autocarros de turismo. 

-Promover a construção de muro da Mata.  

- Promover obras de regeneração urbana em São Cristóvão e Bairro Albano. 

 

Desporto e Lazer 

 

-Realização da X Corrida pela Vida, Conferencia e Gala respectiva.  

-Requalificação do Polidesportivo de São Gregório e colocação de 
equipamentos de Fitness. 

-Manutenção dos parques desportivos. 
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-Preparar projecto desportivo e lazer para requalificação de espaços no 
Belver, Avenal. 

-Construir circuito de Manutenção em parceria com a ESE, CEERDL, CENFIM 
e CENCAL nos terrenos envolventes da ESE. 

 

-Promover torneios informais e populares nos Polidesportivos nas 
modalidades de Futebol, Basquete e Andebol. 

-Cedência de transporte as associações desportivas da nossa Freguesia. 

-Apoio ao III Curso de Formação de treinadores promovido pelos Dragões 
do Oeste. 

-Apoio ao Corta Mato de estafetas da ESE a realizar no Parque. 

 

Cultura e Turismo 

-Promover actividades culturais na Ermida do Espírito Santo, espaço da 
responsabilidade da Junta após protocolo com o CHO. 

-Apoiar as diversas actividades promovidas pelos Museus. 

-Apoiar as tradições da Freguesia, festas anuais,  

-Apoiar o evento as Tradições da Vila.  

-Promover o Ares de Arte no Parque. 

-Promover as Bandas na Praça inserido no Caldas Anima. 

-Promover o Caldas Nice Jazz e levar o Jazz ao Coto e São Gregório. 

-Promover noites de Poesia. 

-Promover exposições e momentos musicais na Ermida do Espírito Santo. 

-Promover e apoiar o Caldas Late Night. 
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-Promover as Comemorações de Elevação a Cidade. 

-Apoiar a realização da Feira dos Frutos, da Expotur, Feira do Cavalo e da 
Molda. 

-Promover as comemorações do 25 de Abril. 

-Promover a pintura de graffiti nos equipamentos da Freguesia, Parque 
Infantil da Encosta do Sol e Polidesportivo de São Gregório. 

-Apoiar as diversas associações e instituições culturais da Freguesia a 
saber: Silos, ESAD, OSSO, POGO, Electricidade Estética, Atelier Arte e 
Expressão, Artesãos Caldenses. 

 

Saúde 

-Participar na comissão do Hospital e do Hospital Termal. 

-Promover consultas de Reumatologia e Psicologia.  

-Colaborar na manutenção de espaços de saúde. 

-Proporcionar apoio na compra de medicamentos a famílias carenciadas. 

 

Parque e Mata 

 

-Promover a manutenção do Parque e da Mata. 

-Promover o protocolo com o CEERDL 

-Formação profissional aos nossos jardineiros. 

-Contratualização de serviços de Arquitecta Paisagista. 

-Inicio da Construção do jardim de plantas autóctones e Jardim de arte na 
Mata do Parque. 
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-Promover o Términus do Plano de Gestão do Parque. 

-Promover a reflorestação na Mata. 

-Promover o controle da Fauna e diversificá-la. 

-Colocação de nova Sinalética. 

 

 

Representações 

 

-ANAFRE Distrital e Nacional. 

-Culturcaldas, ADIO, ADJ, Museu do Ciclismo, Universidade Sénior, Clube 
Sénior, CLA. 

-Comissão de Segurança, do Hospital termal e de Agudos, Municipal do 
desporto e primeira comissão. 

 

 

Caldas da Rainha, 05 de Dezembro de 2018 

 

O Executivo 


