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no mandato que agora termina, os eleitos do Blo-
co na Câmara e na Assembleia Municipal e nas 
Assembleias de Freguesia marcaram a diferença. 
Muitos outros exemplos podiam ser dados, mas 
escolhemos, pelos importantes reflexos que te-
riam nas pessoas, as seguintes propostas:

na câmara, o Bloco foi o único partido a votar 
contra a manutenção das taxas do iMi, defenden-
do a sua redução. pS e pSd viabilizaram a pro-
posta da maioria CdU de manter as taxas, apesar 
de todos saberem que isso significaria aumentos 
brutais do iMi pago pelos almadenses, em conse-
quência da reavaliação dos prédios que foi feita.
 
na assembleia mUnicipal, o Bloco foi o único 
partido a defender que deviam ser as pessoas, 
através de referendo, a decidir sobre a reorgani-
zação/extinção de freguesias.

na charneca de caparica e na sobreda, foi 
o Bloco que apresentou a proposta e lutou até à 
concretização das hortas urbanas no parque Ver-
de da Charneca de Caparica, e que esteve na li-
nha da frente contra a alteração do regulamento 
da pista de Atletismo da Sobreda, lutando para 
que todos possam ter acesso a este importante 
equipamento.

em bloco
por almada

O Bloco de Esquerda apresenta-se às próximas eleições em Almada 
para continuar a ser a voz dos cidadãos nos órgãos autárquicos. 
Em tempos difíceis é preciso coragem para inventar novas soluções. 
Em Almada, o Bloco marca a diferença.
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compromissos para a 
charneca de caparica e sobreda
1. qUalidade de vida, ambienTe e Urbanismo
• Assegurar mais e melhor limpeza das ruas, passeios e mercados
• Assegurar a pavimentação das ruas e/ou passeios 
• Apoiar a resolução dos processos de legalização das AUGis
• Assegurar a preservação e manutenção dos espaços verdes 
• Bolsas de terrenos a custos controlados de forma a impedir a es-
peculação fundiária e imobiliária
• promover e apoiar a distribuição de compostores domésticos 
• promover uma campanha de informação sobre ecopontos
• incentivos a quem já instalou ou venha a instalar painéis solares
• Criação de circuitos de manutenção e pistas para caminhadas

2. TransporTes e acessibilidades 
• participar na elaboração de um plano de mobilidade local, com re-
forço do transporte público em autocarro, e da sua articulação com 
outros meios (MSt, comboio e barco)
• Criar meios alternativos ao uso intensivo do automóvel, exigindo 
transportes públicos, mas também ciclovias e zonas pedonais
• Alargar o serviço do Flexibus à Sobreda e à Charneca de Caparica
• Zelar pela colocação de abrigos nas paragens de autocarro, a ma-
nutenção da visibilidade nas passadeiras e a colocação de semáforos 
em alguns cruzamentos
• Lutar pela eliminação sistemática de barreiras arquitectónicas que 
impeçam o acesso de pessoas com mobilidade reduzida
• Lutar pela abolição das portagens da A33 e pela criação de outros 
percursos alternativos para a Fonte da telha

3. políTicas sociais 
• Criar um Centro de informação e Apoio às situações de risco (vio-
lência doméstica, sem-abrigo ou outros) em articulação com o Con-
selho Local de Ação Social de Almada 
• Apoiar a criação de um Banco Alimentar para sinalização, apoio e 
acompanhamento de famílias, jovens ou crianças carenciadas
• Apoiar a criação de serviços públicos de proximidade e apoio à ter-
ceira idade
• Lutar pelo alargamento da rede pública de jardins de infância e cre-
ches

• Lutar pelo reforço da capacidade dos Centros de Saúde da Charne-
ca da Caparica e da Sobreda, que dê resposta adequada às necessi-
dades da população
• Lutar pelo alargamento e manutenção dos parques infantis; 
• Concretizar um Mercado dos Quintais quinzenal
• Fomentar medidas de apoio a agricultores e às hortas comunitárias
• estabelecer um protocolo com o Centro de emprego de Almada e 
a Segurança Social, para apoio e encaminhamento dos desempre-
gados da freguesia

4. edUcação, cUlTUra, desporTo 
e associaTivismo 
• promover informação sobre a educação Sexual e planeamento Fa-
miliar em colaboração com as escolas e os Centros de Saúde 
• diligenciar pela instalação de uma Loja do Munícipe, um centro de 
recursos com sala de informática, um pólo da Biblioteca Municipal 
e uma Ludoteca no Solar dos Zagalos
•  Apoiar protocolos de colaboração da Companhia de teatro e da 
Companhia de dança de Almada com as escolas e os grupos locais 
• incentivar a abertura das escolas à comunidade, através de pro-
tocolos para dinamização de cursos e outras atividades em horário 
pós-escolar
• promover a recuperação e dinamização da antiga escola primária 
da Sobreda
• Lutar pelo acesso de todos à pista de Atletismo da Sobreda

5. Transparência, informação 
e parTicipação cidadã 
• Utilizar o Boletim de Freguesia para divulgação das atividades e 
deliberações da Junta e da Assembleia de Freguesia, das propostas 
das oposições e das atividades culturais e recreativas locais.
• incentivar a participação dos cidadãos nas reuniões da Assem-
bleia de Freguesia e o seu contacto com os eleitos
• Adequar o horário de atendimento da Junta de Freguesia às reais 
necessidades dos habitantes

sobreda.indd   2 8/12/13   3:00 PM


