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Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar 

Uma Freguesia para as pessoas 

 

O Bloco de Esquerda vai a eleições com o compromisso de contribuir para que a União 

de Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar seja conhecida não 

apenas pelo mármore, mas também pela qualidade de vida que dá a quem escolhe viver 

aqui e pela sua abertura ao mundo, simbolizada pela Linha do Oeste, que atravessa o 

seu território. Queremos para as pessoas uma vivência rural com qualidade de vida, 

mantendo-se próximas da cidade. 

O nosso projeto articula-se com o Programa Autárquico do Bloco de Esquerda para o 

Concelho de Sintra, para um Sintra Sustentável e Solidária. Propomos participação e 

transparência para pôr as pessoas no centro das decisões locais. 

Os nossos compromissos e as nossas posições dentro e fora da Assembleia de Freguesia 

passam por:  

SAÚDE ,  INCLUSÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PELA DIGNIDADE DAS 

PESSOAS 

 Maior acesso aos Cuidados de Saúde Primários, pelo alargamento dos horários e 

serviço de urgência em funcionamento. 

 Intervir junto das autoridades para reforçar e integrar a rede de apoio à população 

vulnerável, em particular aos idosos, garantindo-lhes um envelhecimento ativo com 

centros de dia, apoio domiciliário, atividades físicas e de lazer e redução do 

isolamento e abandono. 

 Apoiar as famílias com crianças e jovens, com creches, jardins de infância e ATLs, 

facilitando assim a sua fixação e ligação ao território. 



 

 

 Reforçar o apoio social e humanitário às pessoas e famílias mais carenciadas, 

trabalhando em rede com as associações. 

 Criar uma loja social onde as pessoas possam doar bens em boas condições 

(roupa, objetos decorativos, mobiliários, eletrodomésticos) para serem 

encaminhados para quem precisa, estimulando a reciclagem, reparação e 

reutilização e evitando o seu acúmulo em torno dos contentores. 

REQUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO PARA QUE SEJA UM ESPAÇO 

SEGURO DE ENCONTRO E PARTILHA  

 Criar e ampliar os espaços verdes e de lazer nos vários pontos da União de 

Freguesias, permitindo que pessoas, famílias, jovens e crianças se juntem e 

desenvolvam atividades coletivas. 

 Melhorar a iluminação de ruas e aldeias, contribuindo para um sentimento de maior 

segurança das populações. 

 Melhorar a manutenção do cemitério de Pêro Pinheiro. 

UMA FREGUESIA LIMPA COM SEPARAÇÃO E RECOLHA DE RESÍDUOS  

 Reivindicar a relocalização do Eco centro de Dona Maria. 

 Providenciar para que todas as pessoas tenham acesso a ecopontos para a 

separação de resíduos (vidro, plástico, papel, óleo, pilhas, lâmpadas, etc.). 

 Reforçar os trabalhos de limpeza realizados pela Junta para manter o espaço 

envolvente de ecopontos limpos e desimpedidos, bem como as bermas sem ervas 

para a circulação em segurança das pessoas. 

 Articular com o SMAS para que a recolha seja regular e que contemple a lavagem 

dos contentores. 

 Pugnar pela extensão do saneamento a todos os pontos da freguesia. 

 Iniciar campanhas regulares de sensibilização e educação ambiental, com foco na 

reciclagem, nas alterações climáticas e na economia circular. 



 

 

MOBILIDADE –   

PRIORIDADE AO TRANSPORTE PÚBLICO E A QUEM ANDA A PÉ  

 Atualizar a sinalização vertical informativa de direções de localidades, de serviços 

públicos e de informação turística para facilitar a circulação da freguesia, 

nomeadamente às pessoas recém-chegadas e a quem nos visita. 

 Construir mais passeios e melhorar a sinalética de passadeiras para peões e dos 

abrigos e paragens de autocarro, criando condições e segurança para quem anda 

a pé e em transportes públicos. 

 Criar parques de estacionamento para carros, motas e bicicletas junto do 

apeadeiro da Pedra Furada e da estação do Sabugo. 

 Desenvolver uma rede de minibus não poluentes que liguem as várias localidades 

que compõem a União de Freguesias entre si e com os serviços públicos e as 

estações de comboio, com a devida articulação com os horários dos primeiro e 

último comboio. 

 Pressionar as empresas e autoridades responsáveis para aumentar o número de 

autocarros para serem mais frequentes e terem um horário alargado, permitindo 

que as pessoas façam deslocações de ida e volta no espaço de horas e não saindo 

de manhã e regressando ao fim do dia. 

 Acompanhar a renovação da Linha do Oeste, nomeadamente do apeadeiro da 

Pedra Furada e da estação do Sabugo, e zelar para que haja um aumento do 

número de comboios em horários alargados, incluindo noite e fim de semana. 

 Pressionar para a construção de uma base de mercadorias junto à linha da Pedra 

Furada, para reerguer, desenvolver e apoiar as empresas e indústrias locais, 

nomeadamente as dos mármores e dos produtos agrícolas. 

MELHOR ECONOMIA É MAIS E MELHOR EMPREGO . 

 Combater o desemprego e a precariedade, dialogando com as empresas sediadas 

na freguesia e articulando com as entidades competentes pelas alterações 

necessárias. 



 

 

 Apoiar e divulgar as empresas que estrategicamente têm dinamizado a freguesia 

- a indústria de transformação de rochas ornamentais e o comércio do leitão de 

Negrais. 

 Apoiar o crescimento de empresas de agricultura biológica e à floricultura, numa 

perspetiva de sustentabilidade. 

 Promover a criação e fixação de atividades económicas criadoras de postos de 

trabalho e de dinâmica local. 

 Apoiar e dar visibilidade ao pequeno comércio e aos serviços de proximidade, 

nomeadamente ao Mercado Municipal. 

EDUCAÇÃO ,  CULTURA E DESPORTO ,  COMO CONDIÇÃO DE BEM-ESTAR 

E REALIZAÇÃO PESSOAL  

 Abrir as escolas à comunidade fora do horário escolar e ao fim de semana para a 

realização de atividades culturais e desportivas. 

 Recuperar e defender os centros históricos das aldeias e localidades e os edifícios 

com arquitetura rural saloia. 

 Promover as zonas de interesse turístico, com destaque para as Cascatas do 

Mourão (Anços), Parque da Segueteira, Lapiás de Granja dos Serrões e de Negrais, 

nomeadamente com a criação de rotas pedestre e sinalização de apelo à limpeza 

e respeito da natureza. 

 Criar roteiros turísticos que liguem as várias dimensões de interesse como o 

património cultural e natural, as aldeias e a gastronomia local. 

 Preservar e criar percursos no Vale da Ribeira da Cabrela em colaboração com a 

União das Freguesias de Terrugem e São João das Lampas. 



 

 

PARTICIPAÇÃO ,  C IDADANIA E ASSOCIATIVISMO PARA MAIS 

DEMOCRACIA 

 Promover e apoiar o associativismo local, desde a sua divulgação ao apoio em 

géneros e financeiro. 

 Trabalhar com as associações e coletividades para criar iniciativas partilhadas que 

respondam às necessidades e prioridades da União de Freguesias. 

 Criar com as associações contratos programas transparentes e com objetivos 

claros. 

HABITAÇÃO DIGNA PARA TODAS AS PESSOAS  

 Agir junto da Câmara Municipal para criar condições dignas de habitação, com 

apoios à recuperação de casas degradadas de pessoas vulneráveis. 

 Contrariar as tendências de especulação das rendas, trazendo para a freguesia 

medidas municipais de arrendamento jovem e arrendamento a custos controlados. 

 Fazer o seguimento de casas sem condições de habitabilidade e salubridade, 

encontrando soluções para os casos de pobreza e de número elevado de 

residentes, o que é particularmente premente entre a comunidade migrante. 

 

Queremos viver em lugares pensados para as pessoas viverem, e não apenas para 

trabalhar e andar de carro. Queremos viver em lugares onde é possível chegar, ficar e 

crescer e a partir de onde se pode viajar. 


