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PROGRAMA
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PROGRAMA

Estimados concidadãos, sou com orgulho e uma vez mais, candidato
à presidência da nossa Freguesia de S. João de Lourosa.

Prioridades

Compromissos

Faço-o com humildade, mas também com a certeza e a
determinação, de que, com a equipa que me acompanha, o
contributo de todos vós e a experiência acumulada ao longo deste
último mandato, manteremos o ritmo de crescimento necessário
para que a nossa Freguesia continue a ser um local onde dá gosto
viver.

1– Progredir na ação social através, sobretudo, das
associações existentes na freguesia, mas também com a
elaboração de um Plano de Atividades que enriquecerá a
comunidade com um espírito de entreajuda.

1– Implementar, na sede da Junta de Freguesia, o já garantido
Espaço do Cidadão. Esta medida proporcionará aos nossos
fregueses um serviço público de proximidade através da
integração de um equipamento informático com acesso
direto aos mais diversos Registos Nacionais a ser utilizado
pelos funcionários da Junta formados para tal.

Município de Viseu), workshops e ATL’s temáticos, com os
mais diversos temas a escolher, incluindo política, cultura,
desporto e ação social, fomentando o conhecimento, em
especial, dos mais jovens, mas também propiciando o
convívio.

Somos uma equipa dinâmica, coesa, motivada e
empreendedora, com capacidade de trabalho que pretende atuar nas
áreas vitais para o desenvolvimento equilibrado de toda a freguesia

2– Assegurar a melhoria da rede viária rural e acessos
principais, proporcionando, deste modo, melhores
acessibilidades que promovam e incentivem a crescente
aposta na produção agrícola, mas também o conforto e
facilidade na deslocação dos fregueses, em especial, à cidade.

Posso afirmar que conheço bem a nossa Freguesia, conheço as suas
características e particularidades, os seus pontos fortes e as suas
fraquezas. Sei, o que ao longo do tempo foi bem feito, e o que é
necessário mudar e concretizar rapidamente, assim como sei o que
ainda falta fazer.

3– Evidenciar e valorizar o nosso património natural e
cultural para que os residentes se identifiquem com a
freguesia e, ao mesmo tempo, promovê-lo para atração de
novos residentes.

O meu percurso pessoal, académico e profissional deram-me a
sensibilidade, o conhecimento, a experiência e o rigor necessários
para ouvir e dialogar no sentido de ter uma perceção real das
principais dificuldades e necessidades da nossa população.

4– Fomentar o empreendedorismo na freguesia, apoiando
produtores locais, pequenos e médios empresários e
apostando na dinamização e reconhecimento da agricultura
como um erário de riqueza, apelando aos jovens para que a
equacionem como futuro para as suas vidas.

Tenho determinação para defender os destinos desta terra e
das suas gentes, pelo que eu e a minha equipa, trabalharemos
afincadamente no sentido de mostrar que somos a melhor solução
para o futuro da nossa Freguesia, colocando sempre as pessoas em
primeiro lugar.
Juntos, construímos o futuro.
Um abraço amigo,
Carlos Almeida

2– Facilitar, através de um sítio na Internet e nas redes
sociais, o acesso aos serviços da Junta de Freguesia, assim
como a receção de sugestões. Este portal, nas suas valências,
contemplará, por exemplo, uma “Bolsa Oferta e Procura” que
permitirá aos fregueses dar asas à sua iniciativa privada, mas
também uma vertente informativa sobre as mais diversas
ocorrências e eventos da Freguesia.
3– Promover, na sede da Junta de Freguesia e
periodicamente, o “Conselho dos Cidadãos da Freguesia”,
dando a conhecer aos mesmos quais os projetos para o
futuro e qual o caminho a seguir pelo executivo nas escolhas
e decisões que tiver de tomar, estimulando a participação de
todos os cidadãos.
4– Revigorar o complexo desportivo da Gândara, fruto
da exigência dos sucessos já conquistados pelos jovens
que atualmente lá praticam desporto e para outros que lá
venham a praticar.
5– Alcançar, na senda da candidatura #viseufazbem, uma
taxa de cobertura total dos serviços de abastecimento de
água e recolha de águas residuais.
6– Criar, em articulação com as associações e entidades
locais, uma escola de música (em coordenação com o

7– Vincar o encorajamento e apoio aos escuteiros nas suas
práticas, tão importantes que são na vertente social para
os mais novos, na divulgação de valores e boas práticas na
Freguesia.
8– Ampliar o número de ilhas de ecopontos já existentes
e melhorar as suas localizações, respondendo às atuais
necessidades ambientais e habitacionais
9– Repensar e melhorar a estrada M593 na sua ligação entre
a N231 e a Estrada do PIC, via principal para a Freguesia, que
já possui projeto aprovado e a qual incluirá passeios (onde
tecnicamente possível), zonas de redução de velocidade
e novo pavimento, assim como pavimentar e requalificar
outras vias estruturantes dentro e entre povoações.
10– Premiar o mérito dos três melhores alunos das Escolas
Básicas de São João de Lourosa com ofertas a divulgar
no final de cada ano letivo. Desta maneira simples, será
incentivada uma competição saudável entre os alunos mais
pequenos tendo em vista o seu sucesso escolar, mas também
reconhecido o trabalho em equipa entre estes, os professores
e os funcionários. Esta medida é importante pois o sucesso
escolar dos mais novos na nossa escola é crucial para a
manutenção de uma educação de qualidade na Freguesia.
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