
Atreve-te a Mudar em Massamá e Monte Abraão 

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

mudar, acabar com a lógica suburbana de dormitório e transformar Massamá e Monte 

Abraão em freguesias onde dê gosto viver.  

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. 

 

 

Requalificar o Espaço Público responder à crise 

 

 Defendemos uma rede de equipamentos e serviços de proximidade públicos – 

creches, jardins de  infância, ATLs, centros de dia e apoio domiciliário a idosos; 

 Melhorar o atendimento e aumentar as valências dos centros de saúde. 

Promover programas de prevenção e de educação para a saúde para todas as 

idades; 

 Reforçar o apoio social e humanitário às famílias mais carenciadas, 

consolidando as redes de apoio já existentes com diversas instituições; 

 Apoiar as comunidades imigrantes residentes na freguesia nos processos de 

integração, reforçando as parcerias com as associações que trabalham nesse 

âmbito; 

 Apoio à implementação de uma rede de locais para a hortas urbanas 

devidamente regulamentada; 

 Contribuir para a revitalização e dinamização do comércio tradicional local e 

requalificação e revitalização dos mercados e outros espaços de comércio; 

 Melhorar a iluminação das ruas, praças e jardins de modo a aumentar as 

condições de segurança, permitindo um maior usufruto destes espaços pelas 

populações; 

 Melhorar a limpeza das ruas e em particular dos espaços verdes. Promover 

campanhas regulares de desinfestação e desratização; 

 Instalar ecopontos com todas as valências e em número suficiente; 

 

Massamá e Monte Abraão Abertas à Cultura e ao Desporto 

 

 Construção de um pavilhão multiusos em Monte Abraão aberto à cultura e ao 

desporto 

 Dotação do Centro Lúdico de Massamá de um programa anual de atividades 

que o ponha efectivamente ao serviço das populações; 

 Trazer a cultura à rua, realizar festas, feiras e mercados temáticos que envolvam 

os agentes culturais locais e permitam a expressão das várias culturas; 

 Reforçar o apoio aos agentes culturais e desportivos locais, comprometendo-os 

através de contratos – programa com objectivos anuais que mobilizem as 

populações para a prática do desporto e de atividades culturais; 

 

 
 

Mobilidade – Prioridade ao Transporte Público 

 



 Rede de mini-bus não poluentes que façam efectiva ligação entre os vários 

bairros e as estações da CP com horários de ligação ao primeiro e último 

comboio, assim como ao Hospital Amadora/Sintra, à estação de Metro da 

Falagueira e ao terminal do Colégio Militar; 

 Defesa do passe social e a criação de bilhete único intermodal entre os diferentes 

subsistemas de transportes;  

 Melhoria da sinalética, das passadeiras para peões e construção de abrigos em 

todas as paragens de autocarro; 

 Percursos pedonais e ciclovias entre Massamá e Monte Abraão. 

 

Cidadania e Participação 

 

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

 Orçamento participativo sobre pelo menos 10% do investimento realizado na 

freguesia; 

 Promover o associativismo local, trabalhar com as associações existentes 

estabelecendo com elas contratos programas transparentes e com objectivos 

claros; 

 Oposição à reorganização administrativa feita pelo governo PSD/CDS sem ouvir 

as populações. Continuaremos a defender a existência das freguesias de 

Massamá e Monte Abraão. 

 


