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• TRANSPARÊNCIA 
 

Consideramos que: 

O Executivo da Junta de Freguesia tem um mandato atribuído pelos fregueses de Alvalade para a boa 
gestão dos recursos da Freguesia. A Transparência permite um maior envolvimento e capacidade de 
escrutínio do eleitor face aos órgãos eleitos. 

Propomos: 

A secção “Transparência” no site da Junta de Freguesia, deve englobar todos os documentos e 
informações relevantes da gestão da Junta de Freguesia de Alvalade, perante as seguintes diretrizes: 

 

1) Património Imobiliário 

a) Localização (morada); 
b) Utilização dada ao imóvel; 
c) Condições contratuais da sua ocupação e quais as entidades envolvidas. 

 

2) Compras 

a) Lista de processos de contratação por concurso público, com a identificação dos bens e/ou 
serviços adquiridos, fornecedor e respetivos encargos; 

b) Lista de processos de contratação por adjudicação direta, com a identificação dos bens e/ou 
serviços adquiridos, fornecedor e respetivos encargos; 

c) Lista dos fornecedores da Junta de Freguesia de Alvalade organizado por valor de gastos total do 
ano. 

 

3) Recursos Humanos 

a) Quantidade de Colaboradores em exercício; 
b) Lista de vagas em Aberto; 
c) Quantidade de contratações vs. saídas desde o início do ano; 
d) Tabelas de remuneração por categoria profissional. 



 
 

 

4) Protocolos / Subsídios 

a) Lista de Entidades beneficiárias de apoios da Junta de Freguesia; 
b) Valor do apoio atribuído a cada entidade quer seja monetário, cedência de espaços ou de outro 

tipo; c) Objetivos pretendidos para esse apoio; 
c) Resultados atingidos após o apoio. 

 

Além da apresentação da informação referida, propomos, por também considerarmos essencial, a 
publicação no site da Junta, de todas as propostas, moções, recomendações e os respetivos sentidos de 
voto das forças políticas eleitas na Assembleia de Freguesia de Alvalade. 

 

• SEGURANÇA RODOVIÁRIA E PEDONAL 
 

Num bairro cujos espaços são muitas vezes esquecidos, pretendemos criar maiores índices de higiene 
urbana, fomentando: 

1. Vias de excelência para (todos) os peões, assegurando passeios livres, de forma a promover uma 
maior utilização do espaço público para as atividades da comunidade. 

2. Acessibilidade para quem tem mobilidade reduzida. 
3. Revisão de sinais e passadeiras, privilegiando os peões. 

 

• CRECHES 
 

Avaliar e estimular o aumento da oferta de creches em Alvalade, concessionando imóveis públicos 
adequados na Freguesia (pertencentes a esta, ou à Câmara Municipal de Lisboa) a IPSSs, através de um 
concurso público com regras claras e transparentes. 

 

• CULTURA 
 

1. Envolver diretamente a Junta de Freguesia de Alvalade nos eventos das coletividades culturais, 
reforçando a comunicação entre a Junta de Freguesia e o meio cultural, de modo a criar sinergias. 
Propomos, adicionalmente, a divulgação nos meios digitais de todos os eventos culturais da 
freguesia. 

2. Eventos culturais ao ar livre (teatro, cinema, concertos). 



 
 

3. Programa sénior (+65) com atividades culturais e lúdicas. 
4. Visitas culturais pelo bairro de Alvalade (dar a conhecer a história do bairro). 

 
 

• ECONOMIA DE BAIRRO 
 

1. Estimular a oferta ao nível do comércio local e tradicional. Propomos que seja a própria JF a dinamizar, 
numa fase de ativação, um painel de empresários e artistas locais, bem como de associações de 
moradores e outro tipo de entidades, garantindo assim a organização de eventos regulares que 
promovam a vida de bairro. 
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