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cruz Os candidatos do Bloco de Esquerda à 
Assembleia de Freguesia da Caparica-
-Trafaria comprometem-se  com 
politica de esquerda que faça a 
diferença e que responda aos tempos 
de austeridade e pobreza que 
enfrentamos

O Bloco de Esquerda é contra a fusão 
de Freguesias.

Reivindicaremos perante os orgãos 
competentes todas as propostas do 
nosso programa que não sejam da 
competência da Junta de Freguesia.   

eM BlOcO
pOr alMada
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cOMprOMiSSOS para a caparica-trafaria
apOiO SOcial e direitO À haBitaçãO 
• Efetuar um estudo sobre a situação social das freguesias;
• Lutar por propostas inovadoras e criar uma nova geração de 
políticas locais;
• Apoiar e dinamizar projetos e que valorizem a multicultura-
lidade;
• Ouvir as pessoas e os seus problemas quotidianos, criando 
uma cultura de participação;
• Colocar o Social e a Igualdade no centro da politica autár-
quica;
• Criar um Gabinete de Apoio Jurídico e Fiscal  que prestará 
apoio à população sénior e carenciada;
• Envolver a Comunidade em programas de educação am-
biental que sensibilize  para a importância da sustentabilidade 
dos recursos ambientais;
• Defender intransigentememte os interesses da população, 
impedindo a privatização da faixa litoral;
• Defender o direito à habitação e o acesso da população a 
habitação com qualidade;
• Melhorar a limpeza e manutenção dos espaços urbanos;
• Promoção e  revitalização do comércio local e PME’s;
• Criar mediadores Comunitários que atuem na prevenção e 
gestão de conflitos nos bairros sociais
• Lutar pela construção de um porto de pesca;

deSpOrtO, educaçãO e cultura
• Fomentar ações e projetos para atrair a população jovem;
• Defender a construção de um SKATEPARK (anseio de mui-
tos jovens), respeitando a topografia existente;
• Criar um concurso para jovens artistas e um concurso literá-
rio dinamizado em parceria com as escolas da freguesia
• Criar programas de colónias de férias para as crianças e ido-
sos da freguesia;
• Cooperação e apoio aos Clubes e Associações desportivos e 
recreativos da freguesia;

• Apoiar as corporações de bombeiros na sua luta pela digni-
dade e pela valorização do seu serviço voluntário;
• Promover e apoiar concursos de gastronomia;
• Lutar pela implantação de um Museu Etnográfico, retratan-
do a história da Vila, com a particiapação das populações;
• Remoção das barreiras arquitetónicas  no acesso a edifícios 
e espaços públicos;
• Promover e apoiar feiras de artesanato no sentido de atrair 
mais gente à freguesia;
• Criação de uma biblioteca e ludoteca na antiga instalação 
da junta;

ServiçOS púBlicOS
A saúde na freguesia exige soluções integradas. A autarquia 
deve insistir e lutar para repor as consultas de adultos no cen-
tro de saúde da Trafaria. Não é justo que, para obter receitu-
ário os utentes tenham de deslocar-se ao centro de saúde na 
Costa da Caparica.
• Promover debates públicos e ações de prevenção de doen-
ças graves, como a diabetes e o cancro.
O Bloco defenderá mais e melhores transportes:
• Aumentar a frequência das carreiras fluviais entre Trafaria-  
Porto Brandão-Lisboa;
Educação para todos:
• Assegurar a distribuição gratuita de material escolar a crian-
ças carenciadas;
• Conclusão das obras de requalificação da Escola Secundária 
do Monte da Caparica.

lutar cOntra a inStalaçãO de uM terMinal 
de cOntentOreS na trafaria

A Luta faz-se caminhando. 
Caminha com o Bloco de Esquerda.
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