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MOÇÃO 

 

ALVALADE EM DIRECTO 

 

Considerando o propósito de aproximar as instituições de poder político dos cidadãos que elegem os seus 
membros, competindo sobre os próprios órgãos políticos um especial ónus de aproximação, tornando-os mais 
transparentes e democráticos;  

Considerando que os cidadãos da freguesia de Alvalade, em particular, têm interesse no imediato conhecimento 
das discussões e decisões tomadas no seio das assembleias de freguesia, bem como dos membros que as 
compõem, na impossibilidade de a elas se deslocarem; 

Considerando que a simples disponibilização das actas das assembleias de freguesia não é, nos dias que 
correm, numa sociedade da era digital, suficiente para os fregueses, os quais têm à sua disposição uma série de 
plataformas electrónicas de fácil acesso (como, por exemplo, o facebook); 

E reconhecendo, por parte da assembleia de freguesia, a importância, facilidade e pequeno investimento no uso 
de tais plataformas; 

Considerando, por último, que os cidadãos da freguesia de Alvalade têm direito a conhecer e contactar, de forma 
fácil, se assim o entenderem, os membros das forças políticas eleitas para a assembleia de freguesia, 

O CDS-PP, grupo político com assento nesta Assembleia de Freguesia, reunida a 24 de Abril de 2018 vem 
apresentar a presente moção “Alvalade em Directo”, propondo que a Assembleia de Freguesia delibere, 
separadamente: 

 

a) A filmagem e transmissão online em directo de todas as sessões das assembleias de freguesia a 
realizar no futuro, através do site institucional e da página de facebook da Junta de Freguesia de 
Alvalade; 

b) O armazenamento das filmagens referidas no ponto anterior na página online da Junta de 
Freguesia de Alvalade, para consulta futura; 

c) A disponibilização de um contacto de e-mail relativo a cada força política com assento na 
assembleia de freguesia de Alvalade (a indicar por cada força política) junto dos nomes 
constantes da página online da Junta de Freguesia de Alvalade (no separador Assembleia) e da 
revista Alvalade. 

 

Alvalade, 22 de Abril de 2018                        Pelo Grupo do CDS-PP Alvalade 

 


