Vilafranq uenses,

apresentamos são apenas algumas ideias que queríamos ver concretizadas no atual
contexto aã OificutOades por que passa a Cãmara Municipal de Vila Franca do Campo, fruto da má
gestão económica e financeirae da falta de estratégica para o Setor Empresarial Local.
O que a seguir

Estamos dispostos, com a colaboração de todos os munícipes, a implemenüai'alternativas para
rentabilizar os recursos existentes, óbedecendo ao regime legal do endividamento autárquico e
sem recorrer a operações que comprometam a autarquia e as gerações futuras. Para este efeito
vamos criar Conselhos Consultivos para a Juventude, o Ambiente, a Agricultura, a Pecuária, o
Desporto e a Cultura a fim de colaborarem na definição das diversas políticas sectoriais.
Aproveitaremostodos os apoios comunitários de interesse para o desenvolvimento do nosso concelho.
Reivindicaremos com firmeza, perante as entidades competentes, a concretização de projetos
indispensáveis ao bem-estar das populações.
Teremos uma política de proximidade com as Assembleias e Juntas de Freguesia, polos importantes, para o desenvolvimento do nosso uoncelho.

ECONOMIA
Criar condições apelativas para a fixação de PME's, através de medidas, tais como: baixando
o lMI, as dêrramas, taxas e licenças, dinamizando deste modo, de forma indireta, a criação
de postos de trabalho.
Dialogar com a empresa dos Pareces, a fim de tentar centralizar as suas operações no Porto
de Vilã Franca do Campo, permitindo o escoamento de produtos agrícolas e outros.
Dinamizar o mercacjo municioal e Dromover feiras temáticas, de forma periódica, nas
diversas freguesias com vista a impulsionar o consumo e escoar os prociutos locais. .
protocolar com empresas privadas, através de concursos públicos, a exploração de alguns
serviços prestados por empresas municipais, de forma a viabilizar as mesmas.
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AçÃO SOCIAL
Criar um fundo de apoio de emergência a famílias com dificuldades económicas.
Cooperar com toda as instituições que têm como fim a solidariedade e o apoio social.
Criar programas de ocupação temporária ou recorrer a programas regionais, nacionais e
europeus, dando prioridaáe a casais com os dois elementos principais na condição de
desempregados.
Estudar a possibilidade de Redução do lMl, das taxas da água e de resíduos'
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E AMBIENTE
Promover campanhas de educação ambiental e de educação para a energia.

ENERGIA
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Adotar políticas municipais cónducentes à eficiência energética, nomeadamente dos
edifícios municipais, dos equipamentos e de infraestruturas desportivas.
Fomentar uma diferente gestão do sistema de recolha de resíduos sólidos de modo a generalizar a compostagem doméstica.
lmplementar uma nova política em relação aos animais, nomeadamente colaborando com os
cidadãos, que voluntariamente contribuem para o bem- estar dos animais de companhia.
Fiscalizar permanentemente e punir efetivamente todas as infrações ambientais.
Ajardinar e arborizar de forma adequada espaços públicos, praças e ruas.
lncentivar e apoiar os moradores no ajardinamento dos seus jardins, varandas e janelas,
tornando a Vila mais colorida e alegre.
Controlar permanente a qualidade da água para consumo público.
Fazer um levantamento áos edifícios que se encontram em perigo para a saúde pública.
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Fomentar e exigir a recuperação de edifícios degradados na malha urbana, o que permitirá a
ocupação de mão-de-obra e a aquisição de materiais, para além de uma «cara lavada» da urbe.
Requalificar a Avenida Vasco da Silveira

EDUCAçÃO E ENSTNO
Propor a instalação de um Pólo da Universidade Sénior em Víla Franca do Campo.
Aproveitar todas as escolas do Plano dos Centenários desativadas, transformando-as em
centros de formação para cursos relacionados com artesanato, música e informática.
Potenciar também estes espaços para a criação de museus locais e centros de explicações
com professores voluntários, etc.
Colaborar com os Conselhos Executivos e com as associações de pais e encarregados de
educação das escolas do concelho.
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CULTURA
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Recuperar e fomentar o teatro.
Reativar a Orquestra Ligeira da nossa Vila.
Promover a leitura e a criação escrita (poesia, contos, redacções, observações jornalísticas de âmbito local, através de concursos literários, jogos florais, serões literários, etc.).
Promover a edição de obras literárias de autores locais e regionais.
Apoiar todos os grupos e assocíações culturais do concelho (Bandas de Música, Grupos
de Teatro, Associações de Jovens, etc.).
Retomar o "Serrote de Ouro".
Continuar a apostar na melhoria do Museu de Vila Franca do Campo.
Apoiar e repensar a organização das Festas de S. João, das Estrelas, do Carnaval e do
E m igra nte, descentra I iza ndo-as e a p roxi ma ndo-as da trad i ção popu la r.

I'ESPORTO
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Melhorar, recuperar, manter e rentabilizar as infraestruturas desportivas existentes tais
como: o Campo de Jogos da Mãe de Deus, o Polidesportivo do Meio Moio, o Campo de Jogos
de Ponta Garça, o polidesportivo da Ribeira das Tainhas, etc.
De forma equitativa, equilibrada, apoiar todas associações desportivas.
Propor à comunidade local um calendário desportivo anual, de cada modalidade, garantindo apoio logístico e publicidade.
Celebrar protocolos com todas as associações de caris social e desportivo.
Permitir a todos os cidadãos o uso dos recintos desportivos escolares.
TURISMO
Recuperar e manter em condições todos os caminhos que dão acesso às explorações agrícolas e agropecuárias.
Estudar a possibilidade de criar um circuito utilizando Mini-bus entre as Grotas Fundas e a
Praia de Água d'Alto, facilitando a mobilidade, dentro do concelho, de forma a melhorar a
qualidade de vida dos residentes e a dinamizar o turismo.
Criar roteiros temáticos (o das igrejas e ermidas, o das praias, o das adegas/vinhas, o das
lagoas e lagoeiros, etc.)
Ma nter e recupera r trilhos pedestres.
Colaborar com a iniciativa privada, na criação de circuitos marítimos, a partir do nosso porto.
Organizar uma Semana Gastronómica, divulgando os nossos sabores e tradições.
Continuaro prolongamento da Rua do Carneiro a poente.
Estudar um traçadó alternativo (variante) à E.R. ligando o final da scut (redondo de S. João)
ao final de Ponta Garça.
Estudar a ligação da Àvenida dos BombeirosVoluntários à Rua Prof. Laura Araújo Pimentel.

vrAs DE CoMUNICAçÃO, TRANSPORTES
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