
Atreve-te a Mudar em Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e 

Montelavar 

Bloco de Esquerda, Programa Eleitoral, 2013  

O Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições com a convicção de que é altura de 

mudar e trazer melhor qualidade de vida às populações das freguesias de Almargem 

do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar.  

Privilegiamos a participação das pessoas e só com elas será possível a mudança.  

É nesse sentido que nos comprometemos a trabalhar dentro e fora dos órgãos 

autárquicos.  

Responder à crise, desenvolver a economia local 

 Combater o desemprego e melhorar as condições dos trabalhadores, apoiando a 

indústria de transformação de rochas ornamentais e a deslocação de novas 

indústrias para a região;  

 Defender o leitão de Negrais como ex-libris da gastronomia local, divulgando e 

apoiando o comércio a ele ligado; 

 Apoiar o comércio tradicional e os serviços de proximidade, capazes de gerar 
empregos; 

 Dinamizar políticas de apoio ao desenvolvimento da horticultura e da 

floricultura; 

 Apoiar e melhorar os serviços de apoio social; 

 Criar uma loja social que apoie as famílias mais carenciadas; 

 Defendemos uma rede de equipamentos e serviços de proximidade públicos – 
Creches, jardins de infância, ATLs, centros de dia e apoio domiciliário a idosos; 

 

Requalificar o espaço público de forma sustentável 

 Exigir a conclusão da legalização de todas as Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal (AUGI); 

 Completar o saneamento básico e o fornecimento de água a todas as 

habitações, incluindo as AUGI; 

 Melhorar a iluminação de ruas de modo a aumentar as condições de 
segurança, das populações; 

 Instalar ecopontos com todas as valências e em número suficiente; 

 Recuperar, divulgar e defender o património cultural e natural local; 



 Assegurar o acesso aos cuidados de saúde primários. Opomo-nos ao fecho 

dos centros de saúde; 

 

Melhor Mobilidade 

 

 Aumentar a oferta de transportes públicos e reforçar a rede de autocarros 

entre as localidades; 

 Criação de ciclovias e percursos pedonais na natureza e entre localidades; 

 

Educação, Cultura e Associativismo 

 

 Exigir melhores condições nas Escolas da Freguesia e defesa da Escola 

Pública. Apoio ás Associações de Pais; 

 Promover o associativismo local, trabalhar com as associações existentes 
estabelecendo com elas contratos programas transparentes e com 
objectivos claros; 

 Apoiar os agentes culturais locais, as festas e atividades culturais das várias 

localidades. 

 

Cidadania e participação 

 

 Publicação na Internet dos editais e actas da Junta e Assembleia de Freguesia; 

 Não basta ouvir as pessoas. Defendemos que elas sejam protagonistas da sua 
própria vida. Vamos propor Orçamento Participativo, sobre pelo menos 10% do 
investimento realizado na freguesia; 

 Referendo sobre a nova Freguesia. Exigimos respeito pela opinião das pessoas. 
Somos favoráveis a existência das freguesias de Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro e Montelavar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


