Sintra: solidária e sustentável
CANDIDATA
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CANDIDATO
À CÂMARA MUNICIPAL

TÂNIA
RUSSO

BRUNO
gÓIS

VOTA BLOCO
26 DE SETEMBRO

INFOMAIL

AUTÁRQUICAS 2021

SINTRA: SOLIDÁRIA E SUSTENTÁVEL
TRABALHO COM
DIREITOS E APOIO AO
COMÉRCIO LOCAL

Apostar num modelo de
desenvolvimento menos
dependente do turismo.
Promover o comércio local.
Investir mais na reconversão
profissional para desempregados/as. Incluir critérios
contra a precariedade nos
concursos municipais de
aquisição de serviços.

BEM-ESTAR
ANIMAL

Criar abrigos para animais de
rua, albergues para animais
errantes e parcerias para
treino de cães. Reforço do
Gabinete Médico Veterinário.
Não apoiar eventos que impliquem sofrimento animal.

VOTA BLOCO

VIDA ATIVA PARA AS
PESSOAS MAIS
VELHAS

Em articulação com associações e IPSS, garantir
às pessoas mais velhas o
apoio de que precisam e
acesso a atividades culturais, desportivas e recreativas. Apoiar cuidadores/as
informais. Apoiar o acesso
a serviços públicos online.

MENOS LIXO,
MELHOR AMBIENTE
Reforçar a recolha de resíduos e limpeza das ruas.
Promover a separação
de lixo para reciclagem,
alargando-a a resíduos
orgânicos, pilhas e óleos
alimentares. Reforçar a
sensibilização ambiental
para reduzir a produção de
resíduos.

CRECHES E APOIO AO
ESTUDO

Ampliar a rede municipal
de creches. Promover sucesso escolar através de
bolsas de estudo e apoio
ao estudo.

VALORIZAR
DESPORTO, CULTURA
E PATRIMÓNIO
AMBIENTAL

Defender a manutenção de
Sintra como Património da
Humanidade. Proteger as
serras, espaços naturais e
linhas de água contra atentados ambientais e abusos
da exploração do território.
Apoiar e promover a formação artística e desportiva
no Concelho. Criar novos
roteiros culturais.

DIREITO À IGUALDADE

Valorizar a diversidade
cultural. Formar os/as trabalhadores/as dos serviços
públicos nas línguas mais
faladas no Concelho. Promover o ensino da Língua
Gestual Portuguesa, o ensino bilíngue e de português
para estrangeiros. Promover
a igualdade de género e os
direitos LGBTI+. Combater
o racismo. Remover barreiras
arquitetónicas.

SEGURANÇA PARA
TODA A GENTE

Promover uma política municipal de segurança com
uma visão abrangente dos
problemas sociais, participação cidadã na sua discussão e policiamento de
proximidade.

UMA ALTERNATIVA PARA SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL

BRUNO GÓIS
Investigador
35 anos

DIANA NEVES
Investigadora
35 anos

Eleger autarcas do Bloco de Esquerda em Sintra é dar força
a um programa solidário e sustentável que responde à crise
social e climática que estamos a atravessar, um programa que
pensa em todo o Concelho.
O Bloco assume a responsabilidade de contribuir e apresentar
propostas alternativas neste que é o segundo Concelho mais populoso do país.
A melhoria da qualidade de vida no Concelho constitui, por isso,
uma importante linha de defesa contra as crises de saúde pública
e socioeconómica que o país enfrenta.
Melhorar as condições de habitação, da mobilidade urbana e dos
transportes, reforçar a limpeza do espaço público, garantir mais
acesso à cultura e educação, responder ao desafio ecológico e
tornar as nossas cidades, vilas e aldeias promotoras de bem-estar
são as ações prioritárias desta candidatura.

JOÃO SILVA
Gestor
71 anos

CELINA SANTOS

Gestora de projetos
41 anos

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

TÂNIA RUSSO

ANDRÉ BEJA

MARGARIDA GRILO
Advogada
40 anos

CAROLINA ALMEIDA
Produtora
25 anos

Médica
40 anos

Enfermeiro
43 anos

ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA
AGUALVA E
MIRA SINTRA

JORGE MENDES

Engenheiro Reformado

70 anos

ALGUEIRÃO
MEM MARTINS

ALMARGEM DO BISPO, PÊRO
PINHEIRO E MONTELAVAR

CACÉM E
SÃO MARCOS

MASSAMÁ E
MONTE ABRAÃO

QUELUZ E
BELAS

RIO DE
MOURO

SINTRA

FILOMENA GALVÃO

ELSA MACHADO

SANDRINE SILVA

JOSÉ BARROSO

PAULO MOURÃO

SARA BARBOSA

RUI FRIAS

Téc. Serv. de Atendimento
64 anos

Animadora Social
41 anos

Professora
44 anos

Reformado
67 anos

Engenheiro
70 anos

Professora
55 anos

Gestor
29 anos

RESPONDER À CRISE SOCIAL E CLIMÁTICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESPONDER À EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

O preço da habitação é uma das maiores despesas no orçamento das famílias. A Câmara deve adquirir, reabilitar e construir casas para arrendar a um custo que jovens e pessoas com
baixos rendimentos possam pagar. Reabilitar a habitação municipal existente. Obrigar novos edifícios a incluir apartamentos
para habitação municipal. Tomar medidas para travar a transformação de habitação em alojamento local.

Atualizar o plano municipal para as alterações climáticas. Monitorizar a redução de gases com efeito de estufa. Sensibilizar
para a emergência climática. Promover a redução do uso de
plástico e de produção de resíduos em todo o município e nos
serviços da autarquia. Renovar progressivamente a frota camarária com veículos elétricos. Reforçar os apoios à produção de
energias renováveis. Criar novos parques urbanos e plantação
de árvores na via pública. Criar central de biomassa para resíduos da limpeza das serras, espaços verdes e jardins privados.

MAIS DEMOCRACIA, MAIS PARTICIPAÇÃO
Criar o Orçamento Participativo Municipal. Melhorar os processos
de discussão pública de projetos camarários. Transmitir em direto
as reuniões públicas municipais e manter vídeos online. Reforçar
atendimento online dos serviços camarários. Apoiar reversão da
agregação de freguesias sempre que seja manifestada essa vontade pela população.

VER PROGRAMA COMPLETO EM: sintra.bloco.org

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL
Criar um plano municipal que integre oferta de transporte de
qualidade, acessos viários e estacionamento, mais ciclovias e
melhores passeios. Exigir melhorias no serviço de comboios e
alargamento das ligações de autocarro a todo o Concelho e a
todas as horas. Optar por autocarros elétricos.

SEDE DE CAMPANHA: Rua do Moinho, N20, Lj D, 2725-095 Algueirão Mem Martins
sintra.bloco.org | sintra@bloco.org

