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ATREVE-TE A MUDAR ALGUEIRÃO – MEM MARTINS 
 

PROGRAMA ELEITORAL  
 

CANDIDATURA DO BLOCO DE ESQUERDA 
 
 
* 

 
 
 A freguesia de Algueirão – Mem Martins, inserida no corredor urbano 

Queluz – Portela, tem uma área de 16,4 km2, ocupando 5% da área total do 

concelho de Sintra. De acordo com os dados do censo de 2011, residem na 

freguesia 66.250 pessoas, cerca de 17,5% da população do concelho. 

 

 As elevadas taxas de crescimento populacional registadas nas últimas 

décadas na freguesia acentuaram um desequilíbrio na rede urbana, que invia-

bilizaram qualquer gestão de proximidade das sucessivas Juntas de Freguesia.  

 

População residente em Algueirão – Mem Martins [1940 – 2011] 
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Este aumento populacional é sobretudo o resultado de opções políticas 

urbanas ligadas aos interesses da especulação imobiliária, que se revelaram 

desastrosas para o ordenamento do território da freguesia. 

 

As consequências estão à vista: a freguesia apresenta desde há muitos 

anos sérios problemas na constituição de um espaço público que seja suporte 

efectivo de relações sociais e de identidade para todos e todas que aqui vivem, 

estudam ou trabalham: 

 

 A mobilidade no interior da freguesia é problemática. 

 O conjunto das estruturas sociais imprescindíveis para responder 

às necessidades de estratos específicos da população, vivem 

uma situação particularmente grave: 

Os mais idosos (14% do total do concelho), a infância, os 

cidadãos com problemas de dependências várias (álcool e 

drogas, lícitas e ilícitas), os deficientes, as mulheres víti-

mas de violência doméstica e a juventude, com poucas es-

truturas de apoio e a quem tentam convencer que se lhes 

destina um futuro de desemprego ou empregos mal remu-

nerados. 

 

* 

 

 Os candidatos e as candidatas do Bloco de Esquerda à Assembleia de 

Freguesia de Algueirão Mem-Martins, não aceitam que estes problemas se 

mantenham sem as necessárias respostas, mandato após mandato, e reiteram 

uma vez mais perante a população a responsabilidade de a mobilizar para com 

ela participar na construção do futuro da freguesia, numa perspetiva de demo-

cracia mais participativa e exigente. Só com o envolvimento, a participação e 

discussão alargada dos problemas se poderá melhorar a situação atual. 

 

A Junta de Freguesia deve ser o pólo dinamizador da nossa comunidade, com 

uma visão integrada das suas várias dimensões (social, económica e cultural) 

que deve envolver na resolução dos problemas com que se depara e não um 
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órgão burocrático, desligado das dinâmicas sociais da freguesia e remetida a 

um papel amorfo sem qualquer utilidade para os cidadãos. 

 

 Assim, os problemas sociais estarão na primeira linha de preocupação 

dos candidatos e candidatas do Bloco de Esquerda á Assembleia de Freguesia 

de Algueirão Mem-Martins, que no próximo mandato lutarão pelos seguintes 

objectivos: 

 

Política social 

 Divulgação e apoio às estratégias e programas que promovam a 

reinserção dos desempregados no mercado de trabalho. 

 Em conjugação com a Comissão Social de Freguesia, identificar e 

acompanhar as situações das pessoas e famílias carenciadas, 

isoladas e com fragilidades sociais graves.  

 Articulação permanente com a rede pública de equipamentos de 

apoio à infância (Amas enquadradas pela Segurança Social, Cre-

ches, Jardins de Infância e ATLs), aos idosos (Lares e Centros-

de-Dia e apoio domiciliário), aos deficientes, aos toxicodependen-

tes, às mulheres vítimas de violência doméstica e às famílias mo-

noparentais com dificuldades. 

 Apoio jurídico às camadas mais desfavorecidas da população (in-

quilinos de idade avançada e sem familiares próximos, pessoas 

com problemas financeiros graves, etc.) 

 Apoio a programas de desenvolvimento de competências pesso-

ais e sociais, dirigidos a jovens que terminaram a escolaridade 

com um baixo grau académico e estejam desempregados. 

 Apoio da Junta de Freguesia à manutenção de um espaço que 

permita aos toxicodependentes colmatar as necessidades básicas 

(higiene, alimentação) e desenvolver atividades ocupacionais. 

 Combater a exclusão. Criação de um Conselho Consultivo de 

Imigrantes e Minorias Étnicas, integrado por todas as associações 

de Imigrantes, Minorias Étnicas e de Direitos Humanos, para 
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apoiar os processos de legalização e integração social de quem 

escolheu a nossa freguesia para trabalhar e viver. 

 Incentivar as coletividades da freguesia a uma maior abertura das 

suas instalações a atividades de lazer (bilhar, matraquilhos, etc.) 

e a lançar atividades de fácil adesão popular (passeios pedestres, 

observações estelares, divulgação científica, etc.). 

 

Política de saúde pública 

 Exigência de criação de um novo Centro de Saúde na freguesia, 

substituindo o atual, instalado num prédio destinado a habitação. 

 Apoio ao Centro de Saúde na extensão a todos os utentes da 

atribuição de médico de família. 

 Política de promoção da saúde no meio escolar articulada com o 

Centro de Saúde e as Associações e Coletividades locais. 

 Apoio à constituição de uma Equipa de Rua dirigida aos consumi-

dores de substâncias psicoativas. 

 

Política de ordenamento do território 

 Prioridade aos peões. Passeios livres de carros. 

 Melhoramento e criação de vias pedonais entre os diversos bair-

ros e povoações da freguesia e freguesias vizinhas. 

 Prioridade ao uso de meios de transporte não poluentes. Criação 

de ciclovias e respetivas estruturas de apoio. 

 Obrigar a concessionária dos transportes públicos rodoviários a 

reatar a carreira que servia Coutinho Afonso e as Raposeiras. 

 Parques de estacionamento junto às estações da CP, gratuitos 

para portadores de título de transporte válido. 

 

 Manutenção e melhoramento da iluminação pública, como factor 

de segurança das populações. 

 

 Melhorar as condições de higiene dos locais mais frequentados 

da freguesia, nomeadamente revendo e melhorando a localização 

dos locais de recolha do lixo. 
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 Promover ações de sensibilização junto das populações para a 

separação dos resíduos sólidos e uso dos equipamentos de reco-

lha de dejetos animais. 

 Construção da ETAR das Raposeiras e Coutinho Afonso. Os 

SMAS fizeram a rede de drenagem de águas residuais domésti-

cas, mas não a ETAR, continuando os residentes a não dispor de 

saneamento básico. 

 

 Aumento das infraestruturas de lazer e espaços verdes e sua 

manutenção. Criação do Parque Urbano das Mercês, na zona 

verde que se estende da Esc. Visconde de Juromenha à Rinchoa. 

 Promover a construção de um Pavilhão Multiusos na freguesia, 

permitindo iniciativas desportivas, culturais e empresariais que es-

timulem a comunidade e a economia local. 

 Intervir junto das entidades da freguesia que possuem pavilhões 

desportivos de modo a tornar o seu uso acessível aos jovens; os 

preços atualmente praticados impedem o usufruto destes equi-

pamentos aos grupos economicamente mais débeis, e é exata-

mente a esses grupos que se deve facilitar a prática desportiva. 

 

 Apoio e acompanhamento das soluções e melhoramentos que os 

moradores e suas organizações proponham para os seus bairros 

e zonas de habitação. 

 Acompanhar e apoiar as Associações de Proprietários na regula-

rização dos bairros AUGI existentes na freguesia. 

 Implementação, em conjunto com a Câmara Municipal de Sintra, 

de um programa de incentivo ao pequeno comércio nas áreas cir-

cundantes às estações de caminho de ferro de Algueirão – Mem 

Martins e Mercês. 

 Transformação do edifício do antigo mercado de Fanares em 

Centro Social com várias vertentes: sala de convívio com bar e 

ponto Internet, pequeno auditório, salas de apoio social, salas pa-

ra uso de grupos e artistas locais, áreas para aluguer comercial, 

etc.. 
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Política cultural 

 Divulgação e apoio da Escola Inclusiva como espaço que valoriza 

a diversidade cultural e combate o abandono escolar e a exclusão 

social. 

 Incentivo à leitura, em articulação com a escola pública, através 

de iniciativas que fomentem a divulgação do livro. 

 Divulgação dos equipamentos culturais existentes na freguesia e 

incentivo à sua utilização para encontros culturais e artísticos dos 

mais variados matizes. 

 Dinamização e apoio aos grupos e associações culturais e artísti-

cas sedeados na freguesia. 

 Promover a criação de uma Feira da Cultura e Artesanato Urba-

no, que divulgue e dinamize a atividade dos jovens artistas e ar-

tesãos locais. 

 Estimular o desporto e a cultura na freguesia através de torneios 

interescolares. 

 Incentivar os praticantes de passeios pedestres da freguesia atra-

vés da sugestão de percursos, e da organização de passeios 

mensais por locais menos conhecidos da freguesia, promovendo 

a aproximação entre moradores. 

 

Política de participação democrática 

 Orçamento participativo na freguesia, na linha dos princípios da 

Agenda 21 Local. 

 Promover por toda a freguesia fóruns regulares de discussão e 

identificação de problemas e suas soluções, na linha dos princí-

pios da Agenda 21 Local. 

 Alargamento do horário de funcionamento dos serviços prestados 

pela Junta de Freguesia. 

 Redinamização do Fórum, no sítio Internet da Junta de Freguesia. 
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 Divulgação das datas e ordens de trabalho das Assembleias de 

Freguesia através de perfil da Assembleia de Freguesia no Face-

book. 

 Defender o encerramento das empresas municipais, com a remu-

nicipalização dos serviços, em nome da prevalência do interesse 

público sobre o privado, como forma de acabar com a promiscui-

dade da sua actuação com as actividades da Câmara. 

 O Bloco de Esquerda exige a responsabilização dos dirigentes 

destas empresas por actos de má gestão e prejuízos para o erá-

rio público. 

 

 

Política de segurança pública 

 Reuniões regulares da Junta de Freguesia com o comando da PSP. 

 Prioridade, em articulação com a câmara, à requalificação urbana das zonas 

mais desqualificadas da freguesia. 

 Melhoramento da iluminação pública. 

 Divulgação de conselhos de segurança junto dos estratos da população mais 

fragilizados. 

 Sempre que se justifique, criação de comissões de acompanhamento das 

questões relativas à segurança, compostas por representantes da população e 

de organizações sociais (Ipss e Ong’s). 

 

 


