
Macinhata do Vouga

Cidadania e
participação cívica

Falta de envolvimento dos jovens
e de oportunidades de

participação.
Falta de divulgação de eventos e

atividades sociais.

Educação e Formação
Falta de informação e dinamização
de cursos de formação e ações de

sensibilização.
Atividades intergeracionais.

 

Habitação / Mobilidade
Acessos em mau estado.

Manutenção dos postos de
eletricidade.

Melhoria dos percursos dos
peregrinos.

 

NECESSIDADES
 IDENTIFICADAS

Emprego e
Empreendedorismo

Falta de informação sobre ofertas de
emprego, nomeadamente de

empregos de verão para estudantes.
Falta de contacto com as profissões
para que os jovens descubram a sua

vocação.
 

Desenvolvimento
Tecnológico
Hotspot público.

Modernização dos espaços de lazer.
Postos de carregamento de carros

elétricos.

Paz e segurança
Pouco policiamento da via pública. 

Estradas pouco iluminadas.
Apoio à população idosa ou com

dificuldades.
 

Saúde e Bem-estar
Melhoramento dos parques

infantis.
Poucas atividades de lazer.

Facilitar a disponibilização de
equipamentos médicos

(cadeiras, camas, etc) para os
mais idosos.

Desenvolvimento
Sustentável

Poucos ecopontos.



SOLUÇÕES 
PROPOSTAS

Macinhata do Vouga

Educação e Formação
Dinamização de formações para

toda a comunidade.
Atividades integeracionais de

aprendizagem.
 

Emprego e
Empreendedorismo

Programa municipal de
jobshadowing.

Painel interativo para disponibilizar
ofertas de emprego.

 

Cidadania e
participação cívica

Criação de uma comissão jovem
responsável pelo levantamento,

discussão e resolução de
problemas da comunidade

juvenil.

Saúde e Bem-estar
Espaço na freguesia para

disponibilização de equipamentos
médicos (cadeiras, camas, etc)

para os mais idosos.
Campos de férias para crianças e

jovens.
Melhoria dos parques infantis e

criação de ginásio ao ar livre.

Habitação / Mobilidade
Rede de transportes públicos com

mais horários (fora do horário
escolar).

Paz e segurança
Mais patrulhamento.

Construção de ciclovias.
Banco de Voluntariado para levantamento de
necessidades dos idosos e ajuda na resolução

de problemas.
Sinalização dos percursos de peregrinação.

Desenvolvimento
Sustentável

Acesso a centros de compostagem e
ecopontos.

Locais para depósito de dejetos animais.
Intercalar luzes da via pública.

Desenvolvimento Tecnológico
Hotspot público.

QR Codes e bancos com carregamento de
telemóveis.

Postos de carregamento de carros elétricos.
Disponibilização de computadores na

freguesia para a comunidade.


