ECONOMIA E
INOVAÇÃO

PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO 2022

ECONOMIA E INOVAÇÃO
— Desenvolver e Implementar um programa de relançamento do comercio da Freguesia de Alvalade, ouvindo e
integrando propostas dos agentes económicos da
Freguesia e tendo por base dois objetivos principais:
a) captação de mais consumidores através de
mais e melhor comunicação (potenciando assim
também a APP Bairro de Alvalade);
b) capacitação dos agentes económicos da
Freguesia através de formações, seminários, palestras
(ajudando a criar competências para potenciar vendas,
reduzir custos, atrair mais clientes e com isto, potenciar
a criação de emprego).
— Paralelamente a este programa, promover iniciativas
conjuntas e continuar a apoiar atividades da Associação dos Comerciantes de Alvalade;
— Definir, conjuntamente com a CML, ouvindo especialistas na matéria, as obras de intervenção urgentes e necessárias a realizar no Mercado de Alvalade, nomeadamente
as estruturais, conforto dos comerciantes e visitantes e,
ainda, as intervenções inerentes às condições de utilização do mercado (sistema de drenagem de águas pluviais
e impermeabilização das coberturas; balneários dos
comerciantes e copa; revisão das instalações elétricas e
da rede de água e esgotos; sinalética; sistemas de frio),
estando a Junta de Freguesia disponível para realizar um
CDC com a CML para execução desta empreitada;

ECONOMIA E INOVAÇÃO
— Na sequência do abaixo-assinado recebido pela JFA a
20/09/2021, estudar e implementar uma solução para
a alteração do atual sistema de ensombramento existente, composto por telas micro-perfuradas, com função
apenas de ensombramento não protegendo da chuva;
— Promover a informação aos comerciantes locais
relativa aos procedimentos de licenciamento da competência da Junta de Freguesia, em conjunto com a Divisão
de Espaço Público e Equipamentos;
— Promover a 5.ª edição do Concurso Gastronómico
Sabores de Alvalade;
— Organizar e promover a 8.ª edição do Mercado de Natal;
— Divulgar e promover o projeto “Alvalade sem Beatas”,
abrindo um novo período de candidaturas para os
proprietários de estabelecimentos comerciais que
estejam interessados em receber um cinzeiro, aumentando desta forma o número de estabelecimentos com
esta estrutura. (lançar concurso de ideias, envolvendo as
escolas de design e arquitetura, para criar novos mobiliários urbanos, por exemplo, para cinzeiros e cestos para o
lixo, em materiais mais sustentáveis e design mais
“criativo e diferenciador”).

— Abertura no início do ano de concursos para as bancas
disponíveis no Mercado de Alvalade;
— Dinamizar o Mercado Jardim e Mercado de Alvalade,
através do estabelecimento de programação com dias
especializados em determinada oferta, envolvendo
sempre os comerciantes dos lugares fixos;
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