A cultura é fundamental para o nosso desenvolvimento.
Em territórios como as freguesias da Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira a cultura é um factor de união
e de desenvolvimento.
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A CONSTRUIR
UM FUTURO
MELHOR!

Teremos em breve um Centro de Saúde novo na Baixa da Banheira,
que neste momento valorizamos quem connosco lutou, em especial
a Câmara Municipal da Moita e a população da Baixa da Banheira que
de forma organizada sempre deu força à nossa Comissão de Utentes.

Muito há a fazer na nossa terra mas
muito tem sido feito.
Continuamos a defender que devemos
fazer em conjunto, com todos aqueles
que queiram melhorar a vida
das pessoas que aqui vivem, trabalham
ou estudam.
Esse é o papel de uma Junta
de Freguesia e é essa a nossa
perspectiva.
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Assumimos a educação como a nossa prioridade. Para além dos projectos
educativos em que estamos envolvidos, a responsabilidade da manutenção
das 9 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico nas freguesias da Baixa
da Banheira e Vale da Amoreira.
Durante o mandato estivémos envolvidos em projectos de valorização
da Escola Pública, bem como em projectos sociais no apoio a famílias.

A Junta de Freguesia da União de Freguesias da Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira tem sido gerida com muita eficiência e eficácia.
Trabalhamos com um orçamento muito baixo, cerca de 700 000 euros
e como tal apostámos na cooperação entre parceiros e na rentabilização
dos recursos das freguesias.

A nossa priicipal prioridade são as pessoas e é a pensar no seu bem-estar
e qualidade de vida que a Junta de Freguesia tem criado uma série de valências
na área social. Ao serviço do munícipe temos um Gabinete de Apoio Jurídico
em parceria com a Ordem dos Advogados e um Gabinete de Apoio Social.
Prestamos apoio a todas as instituições que trabalham na área das nossas
freguesias. Assumimos o compromisso de continuarmos o nosso trabalho
em prol da população.

A cultura é fundamental para o nosso desenvolvimento. Em territórios
como as freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira a cultura
é um factor de união e de crescimento.

As coletividades são responsáveis pela maioria da atividade realizada
nas freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira.

A importância da pequena obra na vida das pessoas é algo que está
sempre presente nas nossas reflexões.
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Nos últimos tempos
e em pandemia estivemos
e estamos na linha
da frente.
Não fechámos portas,
apoiámos os mais
vulneráveis e demos
o melhor de nós a todos,
com menos meios e com
todos os cuidados
a ter.
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os últimos anos tudo mudou, mas apesar disso e de todas
as dificuldades, ficámos mais próximos. A Junta de Freguesia tem como objectivo principal cumprir com o programa que apresentou aos munícipes. No essencial este
programa foi cumprido e tudo o que não foi feito tem que
ver com trabalho que assumimos em tempos de pandemia e com todo o esforço que tivemos e temos de fazer
para a combater. Tivemos e temos de responder quando
outros não o conseguem fazer, não por obrigação mas sim
por missão e para isso contamos e contámos com muitas
pessoas que dando o seu trabalho e esforço de forma voluntárias ajudaram e ajudam a que outros pudessem ficar
em casa, com o mínimo de condições para isso.
Também foram anos de realização. Após dezenas de anos
a lutar por o novo centro de saúde da Baixa da Banheira
com a Junta de Freguesia a ter um papel fundamental, este equipamento está em construção e já tem uma equipa
de jovens médicos, enfermeiros, auxiliares e administrativos para nos poderem servir. Não foi um processo fácil,
um processo que contou com a incompreensão de muitas
pessoas e com bloqueios e oposições de quem nos deveria defender e garantir a saúde. Neste momento agredecemos e muito a todos os que tornaram esta obra possível e
em especial à Câmara Municipal da Moita e à Comissão
de Utentes da Saúde da Baixa da Banheira.

PRESIDENTE
NUNO MIGUEL
FIALHO CAVACO

FICHA TÉCNICA

Caros munícipes

Nos últimos tempos e em pandemia estivemos e estamos na linha da frente. Não fechámos portas, apoiámos
os mais vulneráveis e demos o melhor de nós a todos, com
menos meios e com todos os cuidados a ter.
Muito há a fazer na nossa terra mas muito tem sido feito.
Continuamos a defender que devemos fazer em conjunto, com todos aqueles que queiram melhorar a vida das
pessoas que aqui vivem, trabalham ou estudam. Esse é o
papel de uma Junta de Freguesia e é essa a nossa perspectiva.

Contem connosco, nós contamos convosco.

EDUCAÇÃO
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A EDUCAÇÃO COMO GARANTE
DE UM FUTURO MELHOR
A Câmara Municipal da Moita e a Junta de Freguesia da União de Freguesias da Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira são responsáveis por 9 escolas nas freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira.
A Escola Pública é o garante do direito à educação,
um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa.
As autarquias são responsáveis pelos equipamentos escolares do 1º ciclo do ensino básico.
A Junta de Freguesia da União de Freguesias da
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira assume que
esta é a sua prioridade de intervenção.
A Câmara Municipal da Moita e a Junta de Freguesia da União de Freguesias da Baixa da Banheira e
Vale da Amoreira são responsáveis por 9 escolas
nas freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira.

Neste mandato e até ao momento e por acção das
autarquias foram feitos arranjos exteriores nas Escolas 2 da Baixa da Banheira, Escola 5 da Baixa da
Banheira e Escola 1 do Vale da Amoreira. Foram
substítuidas coberturas com amianto nas Escolas
5 e 1 da Baixa da Banheira.
Foram realizadas intervenções em pavimentos na
Escola 2 do Vale da Amoreira e na Escola 6 da
Baixa da Banheira. Foi feita a pintura exterior da
Escola 1 da Baixa da Banheira.
Foi feita a pintura interior e exterior do refeitório da
Escola 4, bem como a rectificação de pavimento em
área do recreio.

Foi construído um parque infantil na Escola 7 e
substituídos os brinquedos no exterior da Escola 2.
Em todas as escolas foram feitas manutenções correntes ao nível de pinturas interiores, arranjos de
autoclismos, lavatórios e torneiras.
A Junta de Freguesia assume-se como parceira em
vários projectos educativos de entre os quais destacamos a Feira dos Projectos Educativos do Concelho da Moita, o Carnaval das Escolas e as Comemorações alusivas aos dias do Ambiente e da Criança.
Participamos ativamente nos projectos em curso
que visam o combate ao abandono, absentismo e
insucesso escolar.

AMBIENTE
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Neste mandato fomos
distinguidos com um prémio
de boas práticas pela
Associação das Agências
de Energia e Ambiente o que
muitos nos honrou e motiva
para que continuemos
no caminho de melhorar as
nossas práticas.
DINAMIZÁMOS ACTIVIDADES NO RIO OU LIGADAS AO RIO, DE FORMA
SUSTENTÁVEL, BEM COMO A PROMOVEMOS E PARTICIPÁMOS EM
INICIATIVAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

O ESPAÇO URBANO COMO PERTENÇA DE TODOS
E O AMBIENTE COMO FACTOR DE QUALIDADE DE VIDA
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Para além da manutenção dita normal no espaço público e que nunca é suficiente, arranjo de bancos, pinturas de muros e muretes, arranjo de pavimentos,
interviémos na redução dos obstáculos à mobilidade criando rampas e eliminando barreiras arquitectónicas nos territórios das duas freguesias.
Destacamos neste capítulo um importante projecto promovido pela Câmara
Municipal da Moita e acompanhado por nós, a substituição das iluminárias da
rede de iluminação pública por LEDS, uma tecnologia mais eficaz, mais eficiente.
Comemorármos alguns dias alusivos, como os Dias do Ambiente e da Criança.
Tentámos dinamizar atividades no rio ou ligadas ao rio, de forma sustentável,
bem como a promovemos e participámos em iniciativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável.
A cada vez maior participação da junta de freguesia junto da AMARSUL com várias solicitações e até com projectos em conjunto, como é exemplo o Eco-Festas, tem permitido a resolução de alguns problemas. As campanhas de sensibilização da Câmara Municipal da Moita também têm recebido todo o apoio por
parte da Junta de Freguesia que as divulga e promove.
É cada vez mais urgente e necessário intervir nesta área. Registamos com muita
preocupação que apesar das várias campanhas de sensibilização realizadas e
que apesar de todos os esforços das autarquias, todos os dias se observam deposição de monos de forma indevida e desadequada no tempo, observamos erradas deposições de resíduos, quer fora dos pontos de recolha, quer em contentores errados. Sensibilizar para corrigir comportamentos é uma tarefa de todos.
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AJUDAR
QUEM
AJUDA
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Prestamos apoio logístico a todas
as instituições da freguesia que
trabalham na área do apoio alimentar
a pessoas carenciadas. O apoio ao nível
de transporte de alimentos para
pessoas carenciadas ocupa-nos grande
parte da semana e é essencial para
garantir o mínimo de dignidade
a milhares de pessoas que o recebem.
Esta é uma área que merece toda a nossa atenção e empenho.
Os Gabinetes criados para apoio à população quer o de apoio social e o jurídico, têm prestado importantes auxílios às gentes
da nossa terra. A articulação conseguida com outras entidades
como a Segurança Social, o Tribunal, o Centro de Emprego e o
Centro de Saúde e a Unidade de Saúde Familiar certificam a
nossa aposta. O número de atendimentos e acompanhamentos
tem sido cada vez maior, bem como as solicitações das entidades acima referidas. Prestamos apoio logístico a todas as instituições da freguesia que trabalham na área do apoio alimentar a
pessoas carenciadas. O apoio ao nível de transporte de alimentos para pessoas carenciadas ocupa-nos grande parte da semana e é essencial para garantir o mínimo de dignidade a milhares de pessoas que o recebem. Sem dúvida o nosso esforço
de substituição do Poder Central, ainda que desvie recursos das
nossas competências, é essencial para manter a coesão social
e para manter a dignidade e o respeito pela pessoa humana. Partilhamos este esforço com todas as associações que trabalham
nesta área no terreno.
Somos parceiros de uma candidatura apresentada pelos Toca a
Rufar no âmbito do projeto Bairros Saudáveis que também conta
com o ACES Arco Ribeirinho e com a Câmara Municipal da Moita
como parceiros. em territórios vulneráveis.
Destacamos o projeto Eco-Lar, desenvolvido em parceria com a
Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros e que conta com o
apoio de todas as autarquias no concelho da Moita. O projecto
consiste na intervenção em domicílios em condição de insalubridade grave que representem perigo para saúde pública. sinalizações que consideramos tem origem nas consequências desta pandemia.
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MOVIMENTOS
ASSOCIATIVO
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Segundo a nossa avaliação o Movimento Associativo Popular é responsável por cerca de 90% das atividades realizadas na nossa freguesia. Este conjunto de forças vivas conta com o nosso apoio em muitas áreas e esta parceria é formalizada de muitas
formas democráticas, quer no acompanhamento e
apoio às atividades das associações, quer no acompanhamento ao trabalho da Junta e na divulgação
e valorização do que de melhor se faz por cá, que
consideramos como a alma da nossa terra. O Movimento Associativo Popular atravessa uma enorme
crise uma vez que a sua atividade está em causa
devido à pandemia. Registamos que o governo não
lançou nenhuma linha de apoio específica para as
coletividades, considerando-as mais uma vez como
empresas. A Junta de Freguesia prevê continuar
com o programa de apoio extraordinário ao Movimento Associativo Popular uma vez que por conhecimento da situação prevemos que muitas coletividades precisem de apoio como nunca. Lamentamos também que não se implemente o estatuto
do dirigente associativo o que dignificaria os cargos
e até os poderia tornar mais apelativos, especialmente para jovens trabalhadores.
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FAZER EM
CONJUNTO
MOVIMENTO
ASSOCIATIVO
POPULAR
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O Movimento Associativo Popular atravessa uma enorme crise
uma vez que a sua atividade está em causa devido à pandemia.

COVID-19
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sempre

consigo!
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Foi prestado apoio a cerca
de 3000 pessoas.
Oferecemos cerca de 8000
máscaras à população mais
vulnerável e equipamentos
de protecção individual
a várias instituições.
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COMBATE
À PANDEMIA

Desde o inicio da Pandemia que a Junta de Freguesia em parceria com outras instituições nas freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira assumiu o apoio social a infectados e confinados.
Foi prestado apoio a cerca de 3000 pessoas.
Para além desse apoio e no que nos foi possível fazer implementámos programas para fazer face
aos efeitos da pandemia. Programas como o de Apoio Extraordinário ao Movimento Associativo
Popular ou o de divulgação do Comércio Local.
Para além disso acompanhãmos o Sr. Jorge Pereira muitas vezes no seu esforço em dar esperança à população.
Realizámos duas acções culturais, com toda a segurança e em camião, uma no Verão e em camião
com a Micaela e com Nélio Pinto e uma no Natal.
Oferecemos cerca de 8000 máscaras à população mais vulnerável e equipamentos de protecção
individual a várias instituições.
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VALEU APENA LUTAR

Teremos em breve um Centro de Saúde novo na Baixa da Banheira, inteiramente reforçado
em médicos, enfermeiros e auxliares.

FOTO: JF

Há decádas que lutamos pela prestação de melhores cuidados de saúde na freguesia da Baixa da Banheira e no Vale da Amoreira. Trabalhamos com a
Comissão de Utentes da Saúde da Baixa da Banheira e temos tentado criar uma Comissão de Utentes
da Saúde no Vale da Amoreira.
Acompanhamos de perto esta área nos dois centros de saúde, bem como no Hospital do Barreiro.
Registamos com agrado as melhorias registadas no
Centro de Saúde do Vale da Amoreira e finalmente vemos os nossos esforços valorizados no que diz
respeito ao Hospital do Barreiro e ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira.
Teremos em breve um Centro de Saúde novo na
Baixa da Banheira, inteiramente reforçado em médicos, enfermeiros e auxliares e neste momento valorizamos quem connosco lutou, em especial a Câmara Municipal da Moita e a população da Baixa da
Banheira que de forma organizada sempre deu força à nossa Comissão de Utentes.

NOVO
CENTRO
DE SAÚDE
DA BAIXA
DA BANHEIRA
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FESTAS
POPULARES
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Deste esforço e porque
é a mesma Comissão de Festas
alterámos também algumas
características das Festas
Multiculturais em Honra
de São João Batista
no Vale da Amoreira.
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UM ÊXITO
CONFIRMADO

No inicio deste mandato e tal como tinhamos assumido promovemos reuniões para construir um
novo modelo de festas populares na Baixa da Banheira, bem como a sua localização uma vez que
o anterior estava esgotado.
Fizemos duas reuniões, muito participadas, onde recolhemos muitos contributos. No final decidimos mudar as festas para a Zona Ribeirinha.
Deste esforço e porque é a mesma Comissão de Festas alterámos também algumas características das Festas Multiculturais em Honra de São João Batista na Vale da Amoreira.
Prentendemos no futuro promover um amplo debate sobre as Festas Multiculturais em Honra de
São João Batista, no que respeita à sua localização e modelo e para tal procederemos tal como
fizemos na Baixa da Banheira, construíndo a solução com a população.
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Destacamos o aumento
do espaço para o peão
o que nesta altura
de pandemia se provou
ser uma aposta ganha
pois permite que
o distancimaneto físico
seja melhor cumprido.
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REESTRUTURAÇÃO
DA RUA 1º DE MAIO
NA FREGUESIA
DA BAIXA DA BANHEIRA
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Neste mandato teremos de destacar as obras na Rua 1º de Maio. Obras que resultaram de várias reuniões
e de muitas participações da população e comerciantes.
Umas obras que para além do que é visível novo piso, quer nas calçadas, quer nas vias, nova iluminação e
mais lugares de estacionamento, proporcionaram uma intervenção na rede de águas e esgotos, bem como
a eliminação de barreiras arquitectónicas e a melhoria das condições de circulação pedonal, aumentando a
qualidade da mobilidade.
A Junta de Freguesia esteve sempre disponível no acompanhamento das obras, bem como para as explicar
a todos os banheirenses.
Destacamos o aumento do espaço para o peão o que nesta altura de pandemia se provou ser uma aposta
ganha pois permite que o distanciamento físico seja melhor cumprido.
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A Vila da Baixa da Banheira, composta por duas freguesias a Baixa da Banheira
e Vale da Amoreira, no futuro que tanto desejamos terá uma nova centralidade
no contexto da Área Metropolitana de Lisboa. Será servida pela Terceira Travessia
do Tejo, por melhores transportes públicos, por serviços públicos que permitam
aos munícipes não sair do território para tratar dos seus assuntos, como o Serviço
de Finanças, terá uma nova esquadra da PSP e agentes em número adequado
à nossa realidade e pavilhões desportivos em todas as escolas do 2, 3 ciclo
e Secundária da Baixa da Banheira.
É para isso que trabalhamos todos os dias, construindo
o futuro no presente sem nunca nos esquercemos do muito
que foi feito no passado.
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