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RIO DE MOURO  

 FREGUESIA DINÂMICA E PARTICIPATIVA 

O Bloco de Esquerda pretende Rio de Mouro como uma freguesia viva, participada e 

participativa. Assim, iremos a votos com a proposta clara de unir esforços, envolvendo as 

pessoas e dinamizando iniciativas que devolvam a quem vive em Rio de Mouro serviços 

de proximidade, lazer, cultura e atividade física, qualidade de vida e inclusão. 

DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA 

A participação cidadã é fundamental para aproximar o poder político das preocupações 

e das prioridades das pessoas garantindo transparência e escrutínio permanentes das 

propostas, das decisões e das intervenções. 

 Promover a participação da população nas assembleias. 

 Implementar o orçamento participativo como mecanismo de auscultação da 

população sobre as suas prioridades. 

DIVERSIDADE  E  INCLUSÃO 

Garantir o igual acesso e tratamento de todas as pessoas que residem na freguesia, 

independentemente da sua etnia, origem, idade, gênero, orientação sexual, religião, 

deficiência, ou qualquer característica particular. 

 Promover o apoio dos serviços locais às pessoas migrantes na obtenção de 

documentação ou de domínio da língua portuguesa. 

 Implementar medidas claras de informação e sensibilização que garantam 

equidade no acesso ao apoio dos serviços locais a todas as pessoas, respeitando 

de forma constante todas as suas caraterísticas e necessidades específicas. 



SAÚDE 

A rede de cuidados de saúde é escassa e a Junta de Freguesia deve reivindicar junto da 

Câmara e do Governo as melhorias e alterações necessárias. 

 Manter a exigência da construção, já prometida, da extensão do Centro de Saúde 

na Rinchoa. 

 Melhorar os serviços de saúde existentes, nomeadamente nos âmbitos do apoio 

psicológico, apoio psiquiátrico, promoção da saúde mental e do planeamento 

familiar, através do envolvimento e aumento da capacidade de resposta dos 

serviços existentes. 

 Apelar ao reforço, com urgência, do número de médicos, enfermeiros, pessoal 

auxiliar e administrativo em todas as unidades. 

EDUCAÇÃO 

A educação contribui para o desenvolvimento e solidariedade nas sociedades. Nas 

escolas preparam-se profissionais e aprende-se cidadania e participação. Através da 

educação não formal combatem-se as desigualdades, através do apoio e da criação de 

oportunidades. 

 Melhorar as condições da Educação na Freguesia, através de dinâmicas 

participativas e colaborativas, que envolvam escolhas, associações de 

professores/as, estudantes, famílias e a comunidade como um todo. 

 Apoiar ações de cooperação entre escolas, jardins de infância e comunidade. 

 Promover a segurança nas escolas, promovendo, com as entidades competentes, 

programas de prevenção em várias áreas. 

 Abrir as bibliotecas e equipamentos desportivos fora do horário escolar. 

 Apoiar a expansão das valências e capacidade de resposta dos centros lúdicos, 

com estratégia de redução das desigualdades, através da educação não formal e 

do envolvimento comunitário. 



SEGURANÇA 

É fundamental integrar nas políticas de segurança a discussão das problemáticas sociais 

e da sensação de insegurança, apostando na proximidade e diversificação de respostas 

para os diferentes desafios. 

 Reforçar a limpeza, sinalização e organização das vias e dos espaços públicos 

para facilitar a circulação de pessoas, com especial destaque para a iluminação, a 

limpeza, transportes e a dinamização. 

 Promover um maior policiamento de proximidade de apoio à população, em 

particular à população mais vulnerável. 

 Defender os meios adequados para as forças de segurança, mas também 

formação técnica para o exercício das suas funções num quadro de respeito total 

pelos Direitos Humanos. 

MOBILIDADE/TRANSPORTES 

A mobilidade está associada a todas as atividades humanas, do trabalho ao lazer, 

tornando-a prioritária para que sirva todos os bairros, todas as pessoas e respeite o 

ambiente. 

 Reivindicar aumento do número de autocarros a todas as horas e criação de 

percursos mais curtos para evitar atrasos. 

 Facilitar a circulação com a criação de uma rede de minibus que cheguem a toda a 

freguesia (que envolvam diretamente os diferentes bairros). 

 Facilitar a mobilidade suave e acessível através de passeios funcionais e sem 

barreiras, passadeiras bem sinalizadas e estacionamento para bicicletas. 

 Garantir a contínua manutenção do pavimento na via pública, tendo em vista a 

diminuição dos acidentes associados à sua degradação. 

 Organizar o estacionamento urbano, criando parques e outras infraestruturas em 

espaços disponíveis e impossibilitando o estacionamento desordenado. 



ESPAÇOS  URBANOS 

 Desenvolver esforços para legalizar os bairros clandestinos (AUGIS). 

 Dinamizar o mercado municipal, nomeadamente através da inclusão de 

produtores, pequenos comerciantes, serviços de reparação, roupa, artesãos e 

outras atividades. 

 Requalificar e promover a manutenção dos espaços verdes, património 

arquitetónico e espaços de lazer, que devem ser cuidados de forma regular e tendo 

em conta a sustentabilidade e a otimização dos recursos. 

 Dinamizar atividades culturais, desportivas, recreativas e de turismo com base na 

riqueza da paisagem rural existente. 

GESTÃO  DE  RESÍDUOS  E  LIMPEZA  URBANA 

 Reforçar a recolha de resíduos e da reciclagem, garantindo a limpeza, o bom 

estado e a acessibilidade dos contentores, bem como a higiene do espaço 

envolvente e limpeza das ruas. 

 Promover campanhas de educação ambiental e sensibilização para a reciclagem, 

limpeza urbana e casas de banho para caninos em vários locais, com manutenção 

regular. 

DESPORTO  E  ATIVIDADE  FÍSICA 

A atividade física é um fator chave para a saúde e bem-estar das populações e deve ser 

acessível a toda a gente. 

 Aumentar o apoio às atividades desportivas e às organizações que as promovem. 

 Promover a atividade física para a população sénior. 

 Instalar equipamentos de forma equitativa em toda a freguesia, garantindo a sua 

manutenção. 



CULTURA 

A ligação ao território, a coesão social e a participação devem também ser promovidas 

pela cultura. E a cultura dinamiza a economia e o emprego locais. 

 Dinamizar regularmente eventos interculturais, feiras, mercados temáticos e festas 

nos diferentes espaços públicos. 

 Promover e apoiar o associativismo e a participação de grupos na dinamização de 

atividades culturais e recreativas. 


