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PROPOSTA 
 

Plano de Manutenção das Zonas Verdes da Freguesia 
 
 
Considerando: 
 
1) Que quando se lê o excerto de texto da prestação de contas referente ao ano de 
2019, que passo a citar “Tem sido uma prática deste Executivo, manter os espaços 
verdes cuidados porque, para além de ser uma competência da Junta de Freguesia, 
estes espaços são fundamentais para aumentar a qualidade de vida das populações, e 
porque, para além de serem essenciais para a produção do tão desejado e importante 
oxigénio, contribuem também para embelezar a freguesia.” 

 
2) Que é do entendimento desta bancada que escrever um texto desta natureza quando 
na verdade os jardins se encontram com “mato” quase de metro e completamente 
descuidados, é no mínimo faltar com a verdade e não ser assertivo na informação 
prestada a esta Assembleia.  
 

3) Que a aquisição de equipamentos para a realização dos trabalhos é importante e 
necessária, mas as máquinas sem organização, método e reforço do pessoal para as 
operar de pouco ou nada servem. Os trabalhos realizados nunca ficam completos por 
zona e quer-nos parecer que a gestão da equipa é feita à mercê das reclamações que 
são efetuadas pelos fregueses na sua grande maioria pelas redes sociais. 
 

4) Que, a título de exemplo, muito recentemente foi finalmente cortado o mato que 
tomava o lugar do Jardim junto à Praceta da Torre de São João. Ainda assim, todo o 
passeio envolvente ficou por mondar, na Rua de Palha Blanco os colaboradores da 
freguesia fizeram a monda elétrica nos passeios, mas todos os vasos ficaram por cuidar 
e as ruas circundantes também não foram todas tratadas. 
 

5) Que, salvo informação em contrário a equipa que está afeta aos espaços verdes é 
composta por 4 pessoas para cuidar de todas a zonas verdes e desmatação das 
localidades de Castanheira do Ribatejo, Lugar das Quintas e Vala do Carregado. Que é 
no nosso entender insuficiente. Especialmente quando não se utilizam quaisquer 
métodos de desmatação adicionais à monda elétrica/manual.  
 

6) No entendimento da Bancada do Partido Socialista, o executivo deverá rever com 
atenção e assertividade o tipo de gestão que está a fazer na gestão dos espaços verdes 
e no controle das “ervas daninhas” que proliferam por toda a freguesia. Em alternativa 
à monda química, têm por exemplo a monda térmica que já é utilizada em vários locais 
em substituição da anteriormente referida. Contudo, vemos com estranheza a utilização 
de monda química nas Cachoeiras e zonas envolventes, qual o critério para a 
diferenciação? 

 
A Bancada do Partido Socialista, na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia 
de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras de 08 de junho de 2020, propõe: 
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1) Que a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e 
Cachoeiras elabore e aprove nas sedes próprias, um Manual de Conservação e 
Manutenção de Zonas Verdes para toda a área da Freguesia, que resolva os problemas 
constantes desta área, cumpra a legislação em vigor e justifique a verba mensal 
7.247,47 € mês que a Câmara Municipal transfere para que o trabalho seja efeito. 
 
A presente Proposta, foi aprovada por maioria (6 votos contra da CDU | 1 abstenção 
Coligação Mais | 6 votos a favor PS | sendo aprovado pelo voto de qualidade 

Presidente da Mesa da Assembleia) e deverá ser publicada no site institucional da 
Freguesia e, deverá ser remetida: 
 
1 – À Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e diversos grupos 
políticos com representatividade nos Órgãos Municipais (Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira). 

 
2 – Ao Movimento Associativo da Freguesia. 

 
3 – Órgãos de Comunicação Social Regional. 
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