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Moção 

Espaços Verdes e de Lazer 

Considerando que: 

Os Eleitos da Assembleia de Freguesia em contacto com a população espaços verdes em meio 

urbano desempenham um papel fundamental no equilíbrio ambiental e social, promovendo a 

qualidade de vida, qualificando e valorizando o meio urbano. 

A existência de espaços verdes promove atividades de lazer, desporto e de convívio social. 

A Junta de Freguesia não mantém os espaços verdes encontrando-se ao abandono, cheios de 

ervas e completamente secos porque os sistemas de rega não funcionam; 

As flores nas floreiras foram substituídas por ervas secas; 

A par dos espaços verdes os parques infantis e outras zonas de lazer carecem na Freguesia ou 

estão degradados, sendo que na Vila do Forte da Cas há somente 2 baloiços e um escorrega 

para utilização de centenas de crianças; 

Não há Parques Infantis inclusivos; 

Os reformados e pensionistas não têm qualquer abrigo do sol ou da chuva para passar o tempo 

com atividades lúdicas. 

 

       Face ao enunciado esta moção propõe: 

1.  A concretização de um Plano de Ação para a gestão sustentável dos espaços verdes na 

Freguesia com metas, calendarização e monotorização. 

2.  O desenvolvimento de um plano calendarizado para a substituição de espécies que 

concorram para uma maior sustentabilidade ambiental e económica dos espaços verdes. 

3.  A reparação dos sistemas de rega ou aplicação de sistemas mais eficientes e inteligentes. 

4.  Cursos de formação profissional em jardinagem. 

5.  Construção de Parques Infantis Inclusivos. 

6.  Implementação de equipamento de abrigo para atividades lúdicas. 

 

Póvoa de Santa Iria, 27 de setembro, de 2018 

Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de  

Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 

 

 

Moção aprovada com 12 votos a favor do (5 do AIPMF, 1 do BE, 3 da CDU, e 3 da CM) e, 7 votos 

contra do PS. 

 


