
CRECHES, EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO
1. Promover, junto com o município, a criação de cre-
ches e de bolsas de estudo
2. Apoiar as comunidades de origem migrante e formar 
os/as trabalhadores/as dos serviços públicos nas lín-
guas mais faladas na freguesia
3. Promover o ensino bilíngue e de português para 
estrangeiros
4. Dinamizar o Pólo da Biblioteca Municipal e a Casa da 
Cultura Lívio de Morais
5. Apoiar o associativismo e promover o acesso à cul-
tura e ao desporto

AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL
6. Criar Agenda Local de Resposta à Emergência Climá-
tica
7. Reforçar a limpeza dos espaços públicos
8. Promover a limpeza da Ribeira das Jardas
9. Substituir o lago junto aos Quatro Caminhos por 
parque verde municipal
10. Reivindicar junto do município a construção do Par-
que Cultural e Natural de Colaride
11. Melhorar acesso ao parque das Merendas de Mira-
-Sintra
12. Ampliar a esterilização e criar abrigos para gatos 
silvestres e parques caninos
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AGUALVA E MIRA SINTRA, 
SOLIDÁRIA E SUSTENTÁVEL

SAÚDE E POLÍTICAS SOCIAIS
13. Exigir mais profissionais para o Centro de Saúde e 
acabar com o calvário da marcação de consultas
14. Promover, junto com o município, a criação de lares 
de terceira idade públicos
15. Promover a criação de um Centro de Emprego que 
sirva Agualva-Cacém e freguesias mais próximas
 
MOBILIDADE E TRANSPORTES
16. Promover a criação de uma carreira pública de mini-
bus entre os vários bairros
17. Melhorar a ligação rodoviária à estação da CP de Mira 
Sintra-Meleças
18. Nova ligação rodoviária entre Mira-Sintra e Agualva na 
continuação do Impasse da Oca
19. Remover obstáculos à circulação de pessoas de mo-
bilidade reduzida
20. Consolidar a muralha em betão e construir uma 
nova estrada de acesso à rua Raúl Brandão

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
21. Dinamizar a participação da população nas Assem-
bleias de Freguesia
22. Implementar Orçamento Participativo 
23. Implementar info-pontos por toda a freguesia
24. Envolvimento da população na discussão da estraté-
gia local de segurança e policiamento de proximidade

AUTÁRQUICAS 2021



Agualva-Cacém é uma das maiores cidades 
do país, com uma população jovem e grande 
diversidade cultural.

A nossa freguesia, junto com a Câmara e a 
freguesia vizinha, pode e deve contribuir para 
melhorar a qualidade de vida na cidade. Rei-
vindicamos mais acesso à educação, ao em-
prego, à habitação, à cultura e ao desporto.

Propomos uma Agenda Local de Resposta à 
Emergência Climática que passe pela plan-
tação de mais árvores e limitação da cons-
trução, substituição de veículos poluentes, 
apoios à microgeração (painéis solares) e às 
hortas comunitárias, campanhas de sensibili-
zação junto da população e do comércio para 
a redução do plástico e das emissões de CO₂.

Por uma cidade mais solidária e mais susten-
tável!

Na União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, 
na Câmara ou na Assembleia Municipal de Sintra, 
votar Bloco é escolher autarcas com propostas para 
responder à crise social, económica e climática com 
mais solidariedade e sustentabilidade.

UMA UNIÃO DE FREGUESIAS 
PARA AS PESSOAS

AGUALVA E MIRA SINTRA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

VOTA BLOCO

JORGE MENDES
Engenheiro

70 anos

PRIMEIROS/AS CANDIDATOS/AS

FÁBIO MONIZ
Estudante
28 anos

BRUNO
GÓIS

TÂNIA
RUSSO

CANDIDATO À 
CÂMARA MUNICIPAL 

CANDIDATA À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 


