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democracia local
Defendemos o aprofundamento 
da Democracia Local e das consultas 
populares em matérias estruturantes 
das autarquias. É fundamental o 
aumento da participação cidadã na 
defesa dos Serviços Públicos, da 
economia local e de melhor qualidade 
de vida dos habitantes da União de 
Freguesias. 

Defendemos a descentralização de 
competências do Município para 
as Freguesias, acompanhada do 
respetivo reforço de meios técnicos e 
financeiros.

Os candidatos do Bloco farão a diferença com uma política 
de Esquerda contra as políticas de austeridade e de 
empobrecimento levadas a cabo pelo Governo PSD/CDS. 

Somos contra a reorganização administrativa e territorial 
das Freguesias, uma agregação forçada, feita contra as 
populações. 

No último mandato, batemo-nos nas Assembleias de 
Freguesia de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas 
por práticas que ajudassem a diminuir os efeitos nefastos 
da austeridade, da perda de direitos e do desemprego 
galopante que atiram para a miséria e exclusão cada vez 
mais famílias almadenses.

em Bloco
por almada

voTa
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compromissos para almada - cova da piedade - pragal - cacilhas

comUnidade, saÚde, edUcação e emprego:
• Apresentar medidas de emergência de apoio social face 
ao aumento de cidadãos em situação precária, com espe-
cial atenção para as crianças em situação de pobreza;
• Combater a privatização e degradação dos Serviços Públi-
cos de saúde, água, CTT e educação;
• Criação de mais centros de dia, creches, centros de apoio 
domiciliário e ATL;
• Gabinete de Apoio Jurídico e Fiscal;
• Reabertura do posto dos CTT em Cacilhas;
• Unidade de Cuidados de Saúde Primários, com capacida-
de de resposta e com médico de família para todos;
• Criar equipas de trabalho comunitário para a realização de 
trabalhos domiciliários no apoio aos mais idosos;
• Melhor iluminação pública e condições de segurança.

amBienTe, reaBiliTação UrBana 
e do TerriTório:
• Reabilitação urbana e criação de bolsas de arrendamento 
com preços controlados;
• Apoiar a criação de hortas urbanas coletivas e ordenar as 
existentes;
• Reforço da limpeza dos espaços urbanos, melhorando a 
rede de Ecopontos, contentores de lixo e recolha de óleos 
domésticos;
• Campanhas de vacinação e esterilização de animais;
• Requalificação das zonas ribeirinhas compreendidas entre 
a Arealva, Olho de Boi, Ginjal, antiga Lisnave (Margueira), 
Mutela, Romeira e Cova da Piedade;
• Criar um parque urbano na área de Cacilhas equipado e 
com um parque infantil;
• Melhorar a conservação dos espaços verdes e criar novas 
zonas ajardinadas;
• Reabilitar a praia da Arrábida (no Tejo) e seus acessos no 
Pragal.

cUlTUra, paTrimónio, comércio e TUrismo:
• Desburocratizar o licenciamento do comércio e turismo 
local;
• Dinamizar os mercados municipais e promover a criação 
de pequenos mercados, feiras, atividades culturais e des-
portivas, de rua;
• Reforçar a conservação e reabilitação do património his-
tórico;
• Melhorar a informação turística;
• Melhorar as zonas de sombra;
• Criar atividades culturais e desportivas no rio;
• Ampliar os horários e dinamizar a Casa de Juventude de 
Cacilhas.

moBilidade UrBana 
e TransporTes pÚBlicos:
• Reformular os cruzamentos de tráfego nos eixos princi-
pais, incluindo a demarcação entre as zonas pedonais, do 
automóvel e do MST;
• Melhorar o estacionamento à superfície;
• Repavimentar estradas e ruas, corrigindo passeios e aces-
sibilidades para cidadãos de mobilidade reduzida;
• Alargar a rede do MST e introduzir sinalização para os 
peões;
• Defender uma melhor interligação dos transportes rodo-
viários, ferroviário e fluvial, com redução de preços dos pas-
ses  e criação de parques gratuitos nos terminais.

movimenTo associaTivo:
• Defender o melhoramento da rede de espaços culturais e 
desportivos. Apoiar o redinamização do movimento associa-
tivo incluindo projetos multiculturais.
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