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A democracia local é um dos pilares da democra-
cia. A participação da população é indispensável 
para resistir à política de destruição do Estado So-
cial e dos Serviços Públicos. 

Continuaremos a lutar pela revogação da re-
organização territorial das freguesias imposta 
pelo governo PSD/CDS. O Bloco de Esquerda 
defende a realização de referendos locais para 
se seja ouvida a opinião e respeitada a decisão 
da população.

candidaToS 
À aSSemBleia de freGUeSia

facebook.com/blocoalmada | almada.bloco.org | almadabloco@gmail.com
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emerGÊncia Social 
Devem ser desenvolvidas respostas sociais que 
vão para além do mero assistencialismo, com 
especial atenção para a situação dos desempre-
gados e cidadãos sem rendimentos, cujo número 
tem vindo a crescer de forma galopante. 

reqUalificação do parqUe 
haBiTacional da cma 
A requalificação do parque habitacional da Câ-
mara de Almada é uma urgência e uma justa rei-
vindicação dos seus moradores. Continuaremos a 
defender o investimento nas obras de beneficia-
ção e manutenção dos bairros, com a participa-
ção dos moradores, contribuindo para a melhoria 
das condições de habitabilidade e de qualidade de 
vida nos bairros municipais.

em Bloco
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compromiSSoS 
para laranjeiro e feijó
SaÚde
• A Unidade de Saúde de Santo António é insuficiente para 
uma população utente de 35 mil pessoas. Mais de 8 600 
pessoas não têm médico de família, tornando-se assim 
cada vez mais urgente a construção da Unidade de Saú-
de do Feijó em terreno cedido pela Câmara Municipal de 
Almada;
• colocar em funcionamento a Unidade de Cuidados Con-
tinuados do Hospital Garcia de Orta, cujas obras termina-
ram há alguns meses.   

ServiçoS pÚBlicoS

• Reabertura do Posto dos CTT do Feijó. O único posto 
existente, situado no Laranjeiro, é insuficiente e obriga a 
deslocações onerosas para milhares de utentes;
• melhoria da cobertura da Rede Escolar e equipamentos 
de apoio, com particular atenção às carências existentes no 
pré-escolar, assim como o aumento da rede de apoio aos 
mais idosos;
• soluções adequadas face à deficiente e mesmo inexisten-
te Iluminação pública em várias ruas, pracetas e largos, o 
que pode potenciar situações de insegurança;
• mais e melhores equipamentos lúdico-juvenis multiusos 
que permitam fazer do espaço público um espaço de diver-
são e de convívio, em segurança, para as nossas crianças. 

o mercado de levanTe instalado no Feijó não reú-
ne condições para os compradores nem para vendedores. 
Exigiremos junto da Câmara a requalificação do mercado.

limpeZa, hiGiene e eSpaçoS verdeS 
• Manutenção de serviços de limpeza, recolha de lixo e de 
monos domésticos em todos os locais públicos é essencial; 
•  dinamização de ações de sensibilização para uma melhor 
utilização e manutenção dos espaços públicos e zonas de 
lazer;
• criação de novos espaços verdes, assegurando uma boa 
manutenção e limpeza dos já existentes;
• apoiar a criação de hortas urbanas.

moBilidade
• Mais transportes públicos que permitam a deslocação 
nas freguesias e fora delas;
• assegurar a segurança de utentes e peões na circulação 
rodoviária e do MST, com passadeiras e sinalização ade-
quadas;
•  mais locais de estacionamento.

movimenTo aSSociaTivo, 
cUlTUra e deSporTo 
• Alargar a rede de espaços e equipamentos culturais e des-
portivos;
• criação de planos de ação sociocultural que valorizem as 
relações interculturais muito diversificadas na freguesia.

apoiaremoS o comércio local e aS pme’S 
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