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ECONOMIA E INOVAÇÃO
O comércio de proximidade é, como sabemos, um
componente essencial da qualidade de vida dos bairros
e freguesias de Lisboa.
Alvalade tem, reconhecidamente, um comércio de
qualidade mas, nos últimos anos tem-se confrontado
com faltas de resposta na criação de condições que
assegurem a segurança e melhorem a comodidade de
acesso aos estabelecimentos do comércio local e que,
em resultado dessas, promovam o aumento de procura
e a dinâmica que se pretende consolidar no território
da freguesia.
O apoio às atividades económicas a levar a efeito pela
Junta de Freguesia de Alvalade deve ter sempre presente as perspetivas e ambições das partes interessadas
que acreditam no potencial de Alvalade e, nesse
sentido, os agentes económicos, designadamente, os
comerciantes devem ser chamados a fazer parte dos
planos para a freguesia, nomeadamente, mediante a
realização de reuniões e Fora temáticos onde as iniciativas, a desenvolver com o apoio da Junta de Freguesia,
contemplem a contribuição dos agentes económicos e
integrem as propostas destes.
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tipo de entidades, garantindo assim a organização de
eventos regulares que promovam a vida de bairro.
O desenvolvimento de projetos de iniciativa da Junta de
Freguesia de Alvalade, designadamente, festivais, feiras,
exposições no espaço público e outras manifestações
artísticas e culturais deverão incluir programas e iniciativas que incluam os objetivos e interesses dos comerciantes de Alvalade. Nesse contexto a Junta de Freguesia deve adotar medidas que reforcem a promoção do
Mercado de Natal com o objetivo de aumentar o seu
potencial na revitalização do comércio de Alvalade.
Assegurar a preservação, segurança e requalificação
dos equipamentos, edifícios e estruturas afetas às
atividades económicas, designadamente, os mercados,
cuja gestão e manutenção requer a participação da
Junta de Freguesia é um objetivo cuja prossecução
deve estar sempre garantida.

Devem ser apoiadas as iniciativas a desenvolver em
cooperação com os agentes económicos de Alvalade
para divulgar e promover o comércio, em particular,
através dos meios de comunicação social, uso de novos
equipamentos de comunicação e informação e das
plataformas digitais, nomeadamente a APP Bairro de
Alvalade, visando aumentar a sua visibilidade junto dos
residentes e dos que trabalham e visitam a Freguesia.
Para estimular a oferta ao nível do comércio local e
tradicional, a Junta de Freguesia deve, numa fase de
ativação, dinamizar um painel de empresários e artistas
locais, bem como de associações de moradores e outro
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