
EM RIO DE MOURO 

ATREVE-TE A MUDAR 

Bloco de Esquerda, Programa Eleitoral 2013  

"as autarquias locais são um dos principais fundamentos de todo o regime democrático". 

                                                                                 In Carta Europeia de Autonomia Local 

Caras/os Fregueses  

Apresentamo-nos a estas eleições com uma equipa que valoriza o diálogo social e a 
participação cidadã na Freguesia, descomprometidos com as políticas implementadas no 
passado  

VOTAR E PARTICIPAR é pois o que o Bloco de defende em Rio de Mouro, assumindo o 

compromisso de trabalhar por:  

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Servir e valorizar a cidadania, defender o interesse público.  

Com as comunidades que nos compõem, a sua diversidade e saber, assumir 

responsabilidades na realização dos interesses de todos.  

Combater racismo, discriminação e exclusão, promover a coesão social. 

SAÚDE 

Criação da extensão do Centro de Saúde na Rinchoa. Melhoria dos serviços existentes e 

reforço do número de profissionais.  

EDUCAÇÃO 

Melhorar condições da educação e o relacionamento com as escolas, associações de 

professores, alunos e pais. 

Apoio à cooperação entre escolas, Jardins de infância e restante comunidade . 

Segurança nas escolas, promovendo com as entidades competentes, prevenção em diferentes 

áreas. 

SEGURANÇA 

Reivindicar um policiamento de proximidade que promova por uma relação não autoritária com 

a população, e forças de segurança com meios humanos e equipamentos adequados.  

Segurança rodoviária, com responsabilização dos vários serviços pela manutenção da 

integridade do alcatrão das estradas. 

Mais e melhor estacionamento, prevenção, sensibilização e penalização do estacionamento 

indevido e abusivo, melhorando a circulação rodoviária e de peões 



MOBILIDADE/TRANSPORTES 

Facilitar mobilidade pedestre através de ligações mais directas entre bairros e melhoria das 

vias pedonais de acesso, com passeios seguros, livres de carros e barreiras arquitectónicas e 

passadeiras sinalizadas com visibilidade. 

 Lutar por mais transportes entre os vários locais da Vila 

ESPAÇOS URBANOS 

Desenvolver esforços para legalização dos bairros de génese ilegal e para entrega de 

urbanizações à Câmara. Inclusão de Parques Urbanos no Plano Director Municipal e 

requalificação dos espaços existentes, do  património arquitectónico e espaços de lazer. 

Aproveitar riqueza da nossa paisagem rural em benefício de actividades culturais, desportivas, 

recreativas e de turismo. 

Promover campanhas de educação ambiental e sensibilização para reciclagem, limpeza 

urbana. 

Melhorar limpeza das ruas e instalar WC para caninos em vários locais, com manutenção 

regular. 

DESPORTO 

Apoiar actividades desportivas da e instituições que as promovem;  

Incentivar actividades de manutenção para idosas/os; 

Instalar equipamentos, em vários locais da freguesia, para a prática de exercício. 

CULTURA 

Uma Freguesia dormitório é uma Freguesia insegura. Queremos dar mais vida à Vila. 

Organizar regularmente, em conjunto com Associações, Colectividades e cidadãos, de eventos 

inter-culturais, feiras, mercados temáticos, festas no espaço público.,.  

Dinamizar o comércio local e torná-lo pertença de todos.  


