
dar a volta 
à costa da 
caparica 
com o bloco

costa da caparica

caNdidatos 
à assEmblEia dE FrEGUEsia

facebook.com/blocoalmada | almada.bloco.org | almadabloco@gmail.com

tErEsa 
salEs

aNa paUla 
almEida

pEdro 
martiNs
independente

aNa maria 
amaral

tiaGo 
amaral

independente

tElmo 
iNácio

independente

NitakUmari
shahzad
independente

joaNa 
salEs

aNabEla 
silva

aNtóNio
maNEira

hENriqUE 
pirEs

aNa 
caliForNia
independente

aNtóNio
barra

independente O cancelamento do Programa Polis
veio criar um novo impasse na tão
necessária requalificação da Costa
da Caparica. É urgente fazer uma
avaliação de todo o processo e das
obras realizadas. A Costa da Caparica
não pode continuar adiada.

O Bloco bater-se-á por um processo
de requalificação da Costa da Caparica
que envolva as populações e
respeite as suas decisões.

Facebook|Bloco de Esquerda da Costa da Caparica

A versão completa do nosso programa 
encontra-se disponível online em:
blocodeesquerdanacostadacaparica.wordpress.comO Bloco de Esquerda pauta-se pelo poder local 

participativo. O envolvimento ativo das populações nas 
decisões que as afetam são a nossa preocupação.

Os autarcas do Bloco comprometem-se a prestar contas 
à população do trabalho realizado em cada ano, e a lutar 
pelas propostas do nosso programa.

Em bloco
por almada
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compromissos para a costa da caparica
acEssibilidadEs
• Prolongamento da rede do MST até à Costa da Caparica;
• Melhoria dos transportes públicos rodoviários e dos horá-
rios. Manutenção dos passes sociais;
• Criação de carreiras flexibus para promover a mobilidade 
dentro da freguesia e na ligação às outras freguesias;
• Criação de estacionamento automóvel fora do centro da ci-
dade, com acesso a transportes alternativos;
• Melhoramento da sinalética rodoviária e informativa; 
• Melhoria das condições para as pessoas com mobilidade 
reduzida, como o tipo de pavimento utilizado e rampas de 
acesso;
• Melhoria das condições de circulação de automóveis, velocí-
pedes e peões na estrada florestal de acesso à Fonte da Telha. 

rEabilitação E rEqUaliFicação UrbaNa
A reabilitação é uma forma de criar emprego, requalificar o 
território e promover o direito à habitação;
• Lutar pela criação de soluções que permitam a requalificação 
do bairro de barracas, através de programa de realojamento;
• Recuperação dos imóveis devolutos através da criação de 
programas apoiados de reabilitação urbana;
• Requalificação da Rua dos Pescadores e da Praça da Liber-
dade;
• Readequação e manutenção do mobiliário urbano.

costa cidadE sUstENtávEl
• Prolongamento da rede de ciclovias, na ligação às praias a 
sul e às freguesias limítrofes;
• Incentivo ao desenvolvimento de práticas agrícolas ambien-
talmente sustentáveis;
• Criação de um mercado de levante de produtos biológicos.
• Promoção da sustentabilidade energética;
• Recolha dos resíduos orgânicos domésticos;
• Melhoria da iluminação pública;
• Criação de condições sociais e de infra-estruturas que me-
lhorem a segurança das populações na Costa; 
• Apoio aos pescadores e valorização da Arte Xávega;

• Promoção da limpeza das ruas, jardins e praias;
• Defesa da orla costeira e da manutenção do areal das praias, 
apoiando a concretização do projeto já iniciado de reposição 
das areias;
• Lutar contra o Terminal de Contentores na Trafaria.

cUltUra, associativismo E tUrismo
A cultura é um serviço público e um direito. Defendemos a 
aposta na diversidade e a integração da cultura no quotidiano 
dos caparicanos;
• Criação de um pólo da Biblioteca Municipal;
• Dinamização da Galeria de Arte Municipal da Costa;
• Apoio as Associações Culturais e Recreativas;
• Criação de um festival multicultural e promoção da anima-
ção de rua;
• Relançamento de eventos que promovam a gastronomia lo-
cal tradicional;
• Apoio ao comércio local;
• Revitalização da atividade do Posto de Turismo;
• Requerer um estudo para a requalificação dos parques de 
campismo considerando condições de segurança e de salu-
bridade.

dEsporto, EdUcação E lazEr
• Negociar com o INATEL a possibilidade de cobertura amoví-
vel da piscina para utilização durante a época baixa, pela po-
pulação, para a prática desportiva;
• Apoio aos grupos desportivos e à prática de desportos radi-
cais, como o Surf, Skate, etc.;
• Apoio à Arte urbana;
• Criação no Parque Urbano de estruturas para a prática des-
portiva a céu aberto e conservação dos equipamentos já exis-
tentes;
• Apoio à rede escolar, aos docentes e associações de pais. 

apoios sociais E saúdE
• Criação de um gabinete de apoio aos habitantes;
• Criação de serviços ao domicílio para pequenas reparações. 
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