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Massamá e Monte Abraão solidária e 

sustentável, para e pelas pessoas 

 

O Bloco de Esquerda pretende a União de Freguesias (UF) de Massamá e Monte Abraão 

como um lugar pensado para e pelas pessoas que aqui moram, estudam e trabalham. 

Recusamos o conceito de freguesia-dormitório. 

Apresentamo-nos às Eleições Autárquicas de 2021 com a proposta de uma freguesia 

viva, com serviços públicos e espaços de qualidade, mais e melhores transportes públicos, 

oferta cultural e desportiva e melhor ambiente.  

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E TRANSPARÊNCIA  

O Bloco de Esquerda defende uma UF participativa e participada, com as forças vivas da 

comunidade, onde os cidadãos e cidadãs tomem parte nas decisões da vida em comum. 

Exigir instituições transparentes é um garante da qualidade da democracia. Nesse 

sentido, as eleitas e eleitos bloquistas irão desenvolver esforços para: 

 Criar um Fórum Cívico para participação da população na vida da comunidade e 

na tomada de decisões sobre a sua UF.  

 Dinamizar uma ampla campanha de divulgação e envolvimento nas várias fases 

do Orçamento Participativo.  

 Colocar no comércio local (após consulta do mesmo) pontos de divulgação de 

informação sobre a UF, aproximando as fontes de informação dos cidadãos e das 

cidadãs. 

 Promover e dinamizar o associativismo local, divulgando as associações existentes 

e as suas atividades. 

 Auscultar a população acerca da divisão de freguesias e apoiar a reversão da atual 

UF, se essa for a vontade manifestada pelas freguesas e pelos fregueses. 
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RESPONDER À CRISE SOCIAL  

A crise sanitária, económica e social deixou um rasto de desemprego e isolamento. É 

necessário minorar estes efeitos e não deixar ninguém para trás. O Bloco bater-se-á por: 

 Alargar e reforçar os apoios sociais a todos e todas que deles necessitem. 

 Garantir o apoio alimentar a quem dele carece, incluindo o fornecimento de 

refeições confecionadas, estabelecendo parcerias com o comércio local e serviços 

públicos, tais como escolas ou unidades militares. 

 Reforçar os apoios económicos e incentivar o recurso ao comércio local, através de 

campanhas de sensibilização e de divulgação da oferta existente. 

 Divulgar e alargar o atendimento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), de 

modo a atender todos os que necessitem deste apoio. 

 Aumentar a capacidade e valências da Loja Solidária, nomeadamente com a 

inclusão de mobiliário e material informático. 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE 

A Junta de Freguesia deve providenciar serviços e apoios que verdadeiramente 

respondam às necessidades das pessoas e respeitar o trabalho com direitos. Nesse 

sentido, o Bloco trabalhará para:  

 Defender uma rede pública de equipamentos e serviços de proximidade – creches, 

jardins de infância, complemento de apoio à família (CAF), centros de dia e apoio 

domiciliário. 

 Criar um Gabinete de Apoio para fregueses e freguesas, nomeadamente para 

idosos, que preste auxílio em assuntos como obtenção de documentação, 

fiscalidade, apoio informático, entre outros. 

 Escrutinar o respeito pelos direitos do trabalho e continuar a promover a 

regularização dos vínculos dos trabalhadores e trabalhadoras da administração 

local, onde não deverá haver lugar para o trabalho precário. 



3 

 

INTERCULTURALIDADE E INCLUSÃO 

Queremos uma União de Freguesias aberta à diversidade, que promova a integração das 

pessoas migrantes e onde não haja lugar para qualquer forma de discriminação. O Bloco 

de Esquerda empenhar-se-á em:  

 Criar um Gabinete de Apoio às comunidades migrantes residentes na UF nos 

processos de integração e na sua relação com entidades públicas (como o futuro 

Serviço de Estrangeiros e Asilo, a Segurança Social e o SNS, entre outros) e com 

entidades empregadoras. 

 Realizar e apoiar iniciativas que promovam a interculturalidade e a integração das 

comunidades migrantes existentes na UF, incluindo no domínio da língua 

portuguesa, em estreita parceria com as associações de migrantes. 

 Capacitar os serviços públicos para a Língua Gestual Portuguesa e as principais 

línguas estrangeiras necessárias ao contacto com a população da UF, através da 

formação dos recursos humanos e da disponibilização de informação e 

documentos traduzidos. 

 Lutar contra todas as formas de discriminação e de ódio, incluindo defender a 

liberdade e os direitos das pessoas LGBTQI+. 

ESPAÇO PÚBLICO  

A população de Massamá e Monte Abraão tem direito a ruas e espaços urbanos limpos, 

arborizados e ajardinados, que proporcionem bem-estar. Queremos devolver a União de 

Freguesias às pessoas. Para tal, é necessário: 

 Melhorar a limpeza do espaço público, com realce para os espaços verdes, e 

proceder à deservagem com mais regularidade. 

 Cuidar da saúde e segurança das árvores, de modo a manter um parque de árvores 

de que se possa usufruir sem prejudicar pessoas e bens.  

 Construir espaços verdes em cada bairro, equipados com mobiliário para lazer 

(como bancos e mesas) e dinamizar estes espaços e os parques urbanos com 

quiosques de restauração e atividades culturais e desportivas. 
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 Nos novos equipamentos projetados para o Parque da Quinta das Flores, incluindo 

nos espaços de restauração e de desporto, o interesse público terá de ser 

acautelado, nomeadamente no que diz respeito aos preços e às condições de 

acesso. 

 Reivindicar junto da Câmara de Sintra o controlo do estado das árvores da UF, a 

realização de podas que não coloquem em causa o bom desenvolvimento e 

viabilidade das árvores e a escolha de espécies adequadas, evitando a plantação 

em passeios de árvores de ramificação pendente ou porte arbustivo que acabam 

por obstruir a passagem de peões e veículos e colocar em perigo a saúde e 

segurança de pessoas e bens. 

 Lutar por uma União de Freguesias sem herbicidas, garantindo que a Junta não 

usa estes métodos, nem contrata serviços a empresas que a eles recorram. 

MOBILIDADE E TRANSPORTES 

Transportes que realmente sirvam a população e respeitem o ambiente fortalecem a vida 

na União de Freguesias e a economia. São necessárias alternativas ao automóvel próprio 

para que este deixe de ser a opção necessária. O Bloco trabalhará para: 

 Aumentar a frequência de autocarros e as carreiras de ligação dentro da UF e com 

as freguesias e os concelhos limítrofes, incluindo o Hospital Amadora-Sintra. 

 Alargar os horários e agilizar as ligações entre transportes públicos, reduzindo 

tempos de espera e facilitando a ligação ao comboio, incluindo ao primeiro e último. 

 Dotar a UF de uma rede de mini-autocarros não poluentes que façam a ligação 

entre os vários bairros da UF e as estações da CP. 

 Construir abrigos em todas as paragens de autocarro. 

 Alargar a rede de ciclovias e de percursos pedonais, separando as vias de 

circulação de bicicletas das vias de circulação para peões, tornando ambas mais 

seguras e fruíveis. 

 Requalificar as vias da UF, nomeadamente os passeios e zonas pedonais, que 

deverão ser funcionais e sem barreiras arquitetónicas. 
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 Reformular a rotunda da estação de Monte Abraão, de modo a torná-la mais 

segura para peões. 

 Criar mais bolsas de estacionamento para moradores, recorrendo a silos ou 

estacionamento subterrâneo. 

 Combater o estacionamento abusivo e irregular na via pública e ser célere na 

remoção de viaturas abandonadas. 

 Instalar postos de carregamento para veículos elétricos. 

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  

A crise climática é uma das marcas do nosso tempo. É urgente que todas as freguesias 

contribuam com políticas locais para a redução da emissão de gases com efeito de estufa 

e promovam a transição para um modelo de desenvolvimento mais justo do ponto de 

vista social e climático. Como tal, o Bloco de Esquerda defenderá: 

 Realização de campanhas de sensibilização sobre a emergência climática, higiene 

urbana, separação dos resíduos e serviço de recolha de monos. 

 Aumentar a frequência de recolha dos resíduos indiferenciados e recicláveis, 

acompanhada de limpeza do espaço em redor dos contentores. 

 Estudo e implementação da recolha de resíduos porta a porta onde seja possível. 

 Campanhas de informação sobre compostagem e distribuição gratuita de 

compostores domésticos, com diversos pontos de recolha para utilização nos 

espaços verdes e hortas comunitárias da UF. 

 Reduzir drasticamente o uso de plásticos, nomeadamente junto do comércio local 

e das grandes superfícies. 

 Reforçar a fiscalização de resíduos de construção e demolição, incluindo os 

provenientes de obras domésticas. 

 Implementar um sistema de inspeção mensal a todos os contentores de resíduos 

na UF, sinalizando às entidades camarárias todos os equipamentos que não se 

encontram em condições ou que não são suficientes para a densidade 

populacional da zona. 
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 Instalar uma rede de pontos de recolha seletiva para resíduos mais específicos 

(material elétrico, pilhões e outros) através de parcerias com o comércio local. 

 Aumentar as equipas e a frequência de varrição e lavagem das ruas. 

 Criar pontos de recolha de água pluvial para utilização em sistemas de rega, 

permitindo a poupança de água na UF. 

 Criar sebes entre estradas mais movimentadas e passeios, servindo de filtro aos 

gases dos veículos com motor de combustão. 

 Reforçar a rede de hortas urbanas e jardins plantados pelos moradores e pelas 

moradoras, através de estruturas de acompanhamento técnico e de concursos.  

 Aumentar o número de dispensadores de sacos biodegradáveis para dejetos de 

animais. 

 Desenvolver uma forte sensibilização e pressão junto dos feirantes para os 

problemas causados pela enorme quantidade de plásticos e outros resíduos 

deixados nos recintos das feiras e nas redondezas, e reforçar a limpeza dos 

recintos após cada feira. 

 Requalificação do Alto do Colaride, com preservação do seu património natural, 

cultural e arqueológico e construção de percursos pedestres e interpretativos que 

permitam o seu usufruto. 

 A Junta deve trabalhar em conjunto com a Câmara de Sintra para que sejam 

instalados painéis fotovoltaicos em todos os edifícios públicos da UF e que toda a 

frota de veículos seja 100% elétrica ou alimentada por gases 100% renováveis. 

HABITAÇÃO 

A habitação digna a preços acessíveis é um direito a que muitas pessoas têm dificuldade 

a aceder, fruto da especulação imobiliária que se faz sentir na UF, como em todo o 

Concelho. As casas devem ser para quem precisa e não apenas para quem pode pagar 

quantias de luxo. A Junta de Freguesia deve trabalhar e reivindicar junto da Câmara 

Municipal soluções para este problema. Nesse sentido, o Bloco compromete-se a:  

 Sinalizar as casas abandonadas e exigir a sua requalificação. 

 Defender a criação de planos de apoio ao arrendamento. 
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 Apoiar projetos para criação de um parque habitacional municipal com rendas 

acessíveis e em várias localidades da UF. 

SAÚDE 

A rede de cuidados de saúde é insuficiente, deixando muitos cidadãos e cidadãs da União 

de Freguesias sem médico ou enfermeiro de família e sem os cuidados necessários à sua 

condição de saúde. Queremos uma União de Freguesias promotora da saúde e capaz de 

responder à crise pandémica. Os eleitos e eleitas do Bloco trabalharão para: 

 Exigir da Administração Central e da Câmara Municipal a contratação dos 

profissionais de saúde necessários para suprir as necessidades de todos os utentes 

da UF. 

 Reforçar as respostas públicas de saúde mental, colaborando com os serviços de 

saúde na constituição de equipas locais. 

 Dentro das suas possibilidades e responsabilidades, a Junta deverá reforçar o 

apoio e colaboração com o Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra para 

atividades de promoção da saúde e acompanhamento de pessoas doentes. 

 Assegurar o transporte gratuito entre o domicílio e centros de saúde, centros de 

vacinação contra a COVID-19 e o Hospital Amadora-Sintra para pessoas idosas 

ou com mobilidade reduzida.  

EDUCAÇÃO 

As escolas devem ser espaços não só de formação académica, mas também de educação 

para a cidadania, com os recursos adequados, gestão democrática e autonomia. O Bloco 

de Esquerda defenderá: 

 No âmbito da transferência de competências, manter as infraestruturas escolares 

com todas as condições para o seu usufruto condigno e em segurança. 

 Reivindicar um quadro de pessoal não docente suficiente e adequado para as 

necessidades de cada escola. 
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 Alargar os horários de funcionamento de bibliotecas, recintos desportivos e 

pavilhões do parque escolar, de forma a acolher eventos culturais, desportivos e 

educativos abertos a toda a comunidade fora do horário escolar. 

 Promover e apoiar a cooperação entre escolas, jardins de infância, Universidade 

Sénior, associações de reformados/idosos e restante comunidade, no âmbito de 

atividades educativas, culturais, desportivas e de contacto intergeracional. 

 Fomentar a existência de hortas colaborativas no espaço escolar. 

CULTURA E DESPORTO 

A UF de Massamá e Monte Abraão necessita de maior expressão cultural e desportiva, 

que aproxime os cidadãos e as cidadãs e crie uma cultura de pertença com a União de 

Freguesias. O Bloco considera necessário: 

 Promover eventos culturais como lançamento de livros, palestras e conferências, 

concertos, apresentações teatrais e projeção de filmes, utilizando as 

infraestruturas e espaços públicos existentes na UF. 

 Dotar o Centro Lúdico de Massamá de um programa anual de atividades que o 

ponha efetivamente ao serviço das populações, nomeadamente debates, 

conferências/colóquios, ciclos de cinema e de literatura, incluindo programação 

para crianças e jovens. 

 Logo que a situação pandémica permita, trazer a cultura à rua através de festas, 

feiras e mercados temáticos que envolvam os agentes culturais locais.  

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

através de contratos-programa com objetivos anuais que mobilizem as populações 

para a prática de desporto e de atividades culturais. 

 Incentivar a participação dos fregueses e das freguesas na atividade cultural da 

UF, promovendo iniciativas como mostras e concursos literários, música, artes 

performativas e plásticas e de fotografia, englobando as escolas da UF nessas 

atividades.  

 Promover o desporto, nomeadamente com atividades/torneios entre bairros/zonas 

da UF, em parceria com as escolas e associações desportivas locais. 
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 Promover o envelhecimento ativo através da oferta de um conjunto diversificado 

de atividades: leitura, debates, convívios, passeios pedonais. 

 Dinamizar a Universidade Sénior e melhorar as condições de acesso, 

nomeadamente com preços mais acessíveis. É necessário um novo espaço, de 

maiores dimensões, uma biblioteca mais ampla com um espaço de leitura de 

jornais e livros e um auditório para conferências.  

 Aproximar o Teatroesfera da população da UF e do Município, com divulgação da 

programação na agenda cultural e incentivos ao acesso do público.   

SEGURANÇA PÚBLICA  

Defendemos um dispositivo de proximidade que garanta a segurança de toda a gente, 

no respeito pelos Direitos Humanos. Iremos empenhar-nos em: 

 Exigir junto das entidades competentes mais policiamento de proximidade e 

reforço do patrulhamento pela “Escola Segura”. As forças de segurança devem 

estar dotadas dos meios e condições adequados para o desempenho da sua 

missão. 

 Melhorar a iluminação das ruas, praças e jardins, permitindo um maior usufruto 

destes espaços e em segurança. 

ESTIMULAR A ECONOMIA LOCAL  

Apostar no comércio e empresas locais gera emprego e rendimento e constitui um pilar 

de coesão para a vida na União de Freguesias. O Bloco de Esquerda defende: 

 Ampliar a divulgação do Cartão Freguês junto dos fregueses e das freguesas e dos 

estabelecimentos comerciais e aumentar as vantagens associadas, de forma a 

estimular a adesão. 

 Apoiar o comércio local na transição para a venda a granel. 

 Requalificar e dinamizar o Mercado de Massamá e adicionar-lhe a valência de 

realização de atividades culturais e cívicas. 
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 Realizar com maior frequência a Feira do Porta-Bagagens, mantendo-se como um 

espaço para não profissionais. 

BEM-ESTAR ANIMAL 

O bem-estar animal é uma preocupação das nossas sociedades e, para o Bloco de 
Esquerda, não se esgota nos cães e gatos. O Bloco propõe: 

 Construir abrigos para animais de rua. 

 Instalar pombais contracetivos para controlar a população de pombos e 

sensibilizar a população para a importância de controlar os locais de alimentação. 

 Não apoiar nem enviar representantes a iniciativas que incluam espetáculos com 

sofrimento animal. 

 

Juntemos forças por uma comunidade inclusiva, solidária e sustentável, onde dá gosto 

viver. 


