S. JOÃO DA MADEIRA CIDADE SOLIDÁRIA E AMIGA
PROPOSTAS/MEDIDAS DE INTERVENÇÃO
Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite:
1.Implementação, na cidade, de um mecanismo de recolha e reciclagem de plásticos, o “Plastic Recycle
Machine”, que funcionaria segundo um sistema de recompensas dirigidas ao consumidor, de modo a
preservar o ambiente sanjoanense;
2.Criação de um Banco de Horas Amigas, ao dispor da comunidade sanjoanense, estruturado em polos de
ação distintos, focado no acompanhamento gratuito a idosos, crianças, pessoas de baixa iliteracia,
incluindo a informática, e adultos de outras nacionalidades. O mesmo seria regido por um sistema de
voluntariado, levado a cabo, sobretudo, por jovens que enriqueceriam, assim, o seu curriculum vitae;
3.Instalação, em locais estratégicos da cidade, de postos de aluguer de bicicletas e de trotinetes,
atendendo à escolha atual dos jovens, no que diz respeito ao seu modo de deslocação, ajudando,
sobremaneira, o meio ambiente e a saúde dos cidadãos.

Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior:
1.Melhorar as condições de mobilidade, através da colocação de paragens de autocarros e de indicadores
dos respetivos horários;
2.Criação de um gatil municipal;
3. Melhorar o tratamento do património arbóreo da cidade.

Agrupamento de Escolas João da Silva Correia:
1.Colocação de Bicicletas elétricas e da respetiva ciclovia pela cidade;
2.Dinamização do “Dia do Estudante” no Parque do Rio Ul;
3.Colocação de postos de carregamento de aparelhos eletrónicos, alimentados por energia solar, pela
cidade.

CEI – Centro de Educação Integral
1.Dar incentivos fiscais e económicos a empresas sanjoanenses que adotem uma economia circular, ou
seja, conceder subsídios ou reduzir impostos às empresas que colaborem em termos de aproveitamento
de recursos;
2.Pontos de luz inteligentes com lâmpadas led, a serem colocados em toda a cidade de São João da
Madeira. Estes postos funcionam da seguinte forma: menor luz durante grande parte do tempo,
aumentando a intensidade da luz com o movimento do trânsito;
3.Aderir à ideia “Exterior Living Walls” (How green is your Wall?) em edifícios recentes, de modo a
purificar, oxigenar o ar citadino e equilibrar termicamente os edifícios onde se aplicar esta ideia.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

PROPOSTAS/MEDIDAS MAIS VOTADAS: 1 do AESL; 3 do AESL e 1 do AEJSC; 2 do AEJSC

Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite
Propostas/Medidas: 1- 21 votos; 2- 11 votos; 3 e 1 do AEJSC- 18 votos
Agrupamento de Escolas João da Silva Correia
Propostas/Medidas: 1 e 3 AESL- 18 votos; 2- 17 votos; 3- 12 votos
Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior
Propostas/Medidas: 1- 12 votos; 2- 7 votos; 3- 9 votos
Centro de Educação Integral
Propostas/Medidas: 1- 10 votos; 2- 12 votos; 3- 9

