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Queluz e Belas Solidárias e Sustentáveis 

O Bloco de Esquerda, apresenta-se a estas eleições como alternativa para transformar 

Queluz e Belas numa união de freguesias onde a solidariedade e os compromissos 

assumidos não sejam palavras vãs e os objetivos para a emergência climática estejam 

sempre presentes de modo a transformar Queluz e Belas em freguesias onde dê gosto 

viver. 

Privilegiamos a participação das pessoas na certeza de que só com elas será possível a 

mudança. É nesse sentido que nos comprometemos a trabalhar dentro e fora dos 

órgãos autárquicos. 

QUELUZ E BELAS SOLIDÁRIAS COM : 

  As famílias carenciadas reforçando os apoios e acompanhamento por parte da 

Junta; 

  As crianças, exigindo a criação de uma rede pública de creches, jardins de infância e 

ATLs a preços acessíveis para todas as famílias; 

  Os idosos e idosas, em particular os que vivem em situação de isolamento, 

desenvolvendo um gabinete de apoio ao idoso, o apoio domiciliário, centros de dia e 

iniciativas culturais e recreativas intergeracionais que envolvam os idosos e idosas; 

  As comunidades migrantes, apoiando-as na sua integração e expressão das várias 

culturas, promovendo o ensino da língua portuguesa e a existência de mediadores 

multilingues nos serviços públicos que facilitem a comunicação; 

  As pessoas portadoras de deficiência, pondo fim às barreiras arquitetónicas e 

propondo sinalização adequada em toda a freguesia e tradutores de língua gestual 

portuguesa em todos os serviços públicos; 

 As pessoas LGBTQI+, na defesa dos seus direitos; 

 Os animais, defendendo os seus direitos, protegendo a fauna selvagem das nossas 

ribeiras com destaque para a ribeira do Jamor, Serra da Carregueira e das várias 

matas e jardins da União de Freguesias e incentivando a construção de canis e gatis 

que protejam cães e gatos em abandono. Serviços veterinários acessíveis; 
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 Os desempregados e desempregadas, precários e precárias nas suas lutas pelo 

direito ao trabalho com direitos. 

QUELUZ E BELAS SUSTENTÁVEIS : 

 Campanhas regulares junto dos fregueses e freguesas sobre as alterações 

climáticas e o papel de cada pessoa para ajudar a alcançar os objetivos definidos 

pela ONU; 

 Campanha sobre separação de lixos com envolvimento das escolas e das famílias; 

 Campanha de sensibilização junto das grandes superfícies, comércio local e famílias 

para a redução do uso de plástico de modo a alcançar o uso zero. Apoio da Junta ao 

pequeno comércio nesta fase de transição; 

 Definição de políticas locais que contribuam para a redução da emissão de gases 

com efeito de estufa. Frota automóvel da Junta deve a médio prazo deixar de usar 

combustíveis fósseis; 

 Mais ecopontos em toda a União de Freguesias contendo as valências de lixo 

doméstico, papel, vidro, plásticos, pilhas, óleos e material informático e pequenos 

eletrodomésticos. Implementação da compostagem doméstica de resíduos 

orgânicos. Limpeza regular dos ecopontos. Limpeza regular das várias ruas da União 

de Freguesias; 

 Tratamento adequado de todos os parques e jardins, reforçando as equipas de 

jardinagem assim como a sua formação; 

 Plantação de árvores e arbustos de espécies autóctones em toda a União de 

Freguesias; 

 Limpeza e despoluição da ribeira do Jamor e restantes ribeiras sancionando os 

agentes poluidores; 

 Preservação e requalificação da Matinha de Queluz e da Matinha do Mirante como 

espaços de natureza ao serviço das pessoas; 

 Passagem da Quinta Nova da Rainha para o domínio municipal e sua colocação ao 

serviço das populações; 

 Salvaguarda da Serra da Carregueira como pulmão ecológico de toda a região, 
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impedindo a sua urbanização e classificando-a como zona de protecção da 

natureza; 

 Implementar uma rede hortas comunitárias na base de agricultura biológica. 

SAÚDE UMA EXIGÊNCIA INADIÁVEL  

 Exigir que o novo Centro de Saúde de Belas seja devidamente equipado e dotado de 

profissionais em número suficiente para fazer face às necessidades da população; 

 Médicos e enfermeiros de família para todas as pessoas; 

 Exigimos o fim do calvário da marcação das consultas de urgência. 

REQUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO 

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

de segurança, incentivando a mobilidade e um maior usufruto destes espaços pelas 

populações; 

 Aumentar a segurança e tranquilidade das pessoas, combater o ruído, melhorar o 

policiamento de proximidade, realizar programas de prevenção nas escolas, 

transportes públicos e comércio de retalho e também a segurança alimentar e 

rodoviária; 

 Apoiar programa municipal de casas a preços acessíveis a famílias carenciadas e 

jovens, de reabilitação das casas devolutas e degradadas, incluindo as cooperativas 

de habitação económica; 

 Apoiar o comércio tradicional e os serviços de proximidade capazes de gerar 

empregos; 

 Realizar estudo sobre o estacionamento na União de Freguesias de modo a 

melhorá-lo e resolver situações que se vivem em várias urbanizações. 
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QUELUZ E BELAS ABERTAS À CULTURA E AO DESPORTO 

 Construção de um pavilhão multiusos em Queluz que seja um polo de dinamização 

cultural e desportiva em Queluz e Belas; 

 O espaço cultural em recuperação do antigo Cinema de Belas deve ser gerido pela 

Junta e colocado ao serviço da cultura; 

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

agentes culturais locais e permitam a expressão das várias culturas; 

 Criar na zona envolvente do Palácio, Bairro Chinelo e limítrofes, áreas de eventos 

culturais e de diversão; 

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

realização de atividades culturais e desportivas; 

 Salvaguarda da Quinta Nova da Assunção e sua colocação ao serviço das 

populações; 

 Salvaguarda das Antas de Belas, monumentos Nacionais com mais de cinco mil 

anos, criando o Parque Natural e Cultural das Antas; 

 Salvaguarda da pista de pegadas de dinossáurios de Carenque criando parque 

temático que inclua a necrópole megalítica designada por Galeria Coberta de 

Carenque; 

 Salvaguarda da barragem romana de Belas assim como o Aqueduto de Águas 

Livres; 

 Criação de roteiros turísticos que envolvam o património arqueológico e natural de 

Queluz e Belas.  

MOBILIDADE –  PRIORIDADE AO TRANSPORTE PÚBLICO 

 Rede de minibus não poluente que faça efetiva ligação entre as várias localidades 

que compõem a União de Freguesias e entre estas e as várias estações da CP, com 

horários de ligação ao primeiro e último comboio, assim como ligações regulares ao 

Hospital Amadora/Sintra, aos Centros de Saúde de Queluz e Belas, às principais 

áreas comerciais e à estação de Metro da Falagueira; 

 Defesa do passe social tendencialmente gratuito; 
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 Melhoria da sinalética, das passadeiras para peões e abrigos nas paragens de 

autocarro assim como, a afixação nas mesmas, dos trajetos, destino e horários das 

diversas carreiras que por aí passem; 

 Aumentar a rede de pedonais e ciclovias em Queluz e Belas incluindo percurso 

pedonal e ciclovia entre Queluz e Queluz de Baixo. 

C IDADANIA E PARTICIPAÇÃO  

 Campanhas de sensibilização das e dos munícipes sobre a emergência climática; 

 Total transparência na atividade da Junta e Assembleia de Freguesia com 

publicação no sítio da Internet dos editais e atas da Junta e Assembleia e sua 

disponibilização em formato papel nas instalações e delegações da Junta para 

consulta da população;  

 Rede de painéis informativos das atividades da Junta e da Assembleia por toda a 

União de Freguesias. Resposta dentro dos prazos legais a todas as perguntas dos 

grupos políticos e dos fregueses e das freguesas e sua publicação na Internet; 

 Orçamento Participativo sobre 15% do investimento realizado na freguesia; 

 Criação dos Fóruns de Queluz e Belas constituídos pelas forças vivas das duas 

freguesias e por todos os cidadãos e cidadãs interessados, para ouvir as pessoas 

sobre os problemas que as afetam e as medidas a tomar, com realização anual; 

 Promover o associativismo local, trabalhar com as associações existentes na União 

de Freguesias estabelecendo com elas contratos programas transparentes e com 

objetivos claros e envolvendo-as sempre que possível nos eventos organizados pela 

Junta. 

 Continuaremos a defender a auscultação dos fregueses e freguesas sobre a 

existência das freguesias de Queluz e de Belas, nomeadamente sobre o 

renascimento da histórica freguesia de Belas. 


