
SOLIDARIEDADE COM:
- As famílias carenciadas, reforçando os apoios 

- As crianças, exigindo a criação de uma rede pública de 

creches e ATLs 

- As pessoas  idosas, desenvolvendo apoio domiciliário, 

centros de dia e gabinete de atendimento

- As comunidades migrantes e a sua integração 

- As pessoas portadoras de deficiência e as pessoas 

LGBTQI+, na defesa dos seus direitos

- Os/as desempregados/as e precários/as na luta pelo 

trabalho com direitos

- Os animais, defendendo os seus direitos 

MOBILIDADE - PRIORIDADE AO 
TRANSPORTE PÚBLICO 

- Rede de mini-bus não poluentes entre as localidades e as 

estações da CP e ao primeiro e último comboio, assim como 

ao Hospital e à estação de Metro Amadora Este

- Defesa do passe social tendencialmente gratuito 

- Melhoria das passadeiras e abrigos nas paragens

REQUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO
- Mais iluminação e policiamento de proximidade 

- Apoiar programa municipal de casas a preços acessíveis a 

famílias carenciadas e jovens

- Apoiar o comércio tradicional e os serviços de proximidade 

capazes de gerar empregos

 

OS ELEITOS E ELEITAS DO BLOCO DE ESQUERDA VÃO LUTAR POR:

AUTÁRQUICAS 2021
INFOMAIL

QUELUZ E BELAS 
SOLIDÁRIA E SUSTENTÁVEL

QUELUZ E BELAS SUSTENTÁVEIS
- Campanhas sobre as alterações climáticas, redução do 

uso do plástico e separação de lixos

- Frota automóvel da Junta, a médio prazo, sem uso de 

combustíveis fósseis

- Ruas e ecopontos limpos e com as várias valências de 

recolha de lixos

- Tratamento adequado de todos os parques com plantação 

de espécies autóctones 

- Limpeza das ribeiras, em especial a do Jamor, sancionando 

os agentes poluidores

- Salvaguarda da Serra da Carregueira como pulmão ecoló-

gico de toda a região

SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA 
E DESPORTO
- Exigir médicos/as e enfermeiros/as de família para todas 

as pessoas e que o Centro de Saúde de Belas seja em breve 

uma realidade

- Construção de pavilhão multiusos em Queluz e gestão lo-

cal do antigo Cinema de Belas

- Trazer a cultura à rua, incluindo festas e feiras 

- Escolas abertas fora do horário escolar para actividades 

culturais e desportivas

- Salvaguarda das Antas, pegadas de dinossáurios, barragem 

romana, Aqueduto das Águas Livres e Quinta Nova da Assun-

ção com a sua colocação ao serviço das populações

AUTÁRQUICAS 2021



O Bloco de Esquerda apresenta-se como alterna-

tiva para transformar Queluz e Belas em fregue-

sias onde a solidariedade não seja palavra vã e o 

cumprimento com os objetivos para a emergên-

cia climática esteja sempre presente, de modo a 

que sejam locais onde dê gosto viver.

Privilegiamos a participação das pessoas e a 

transparência na Junta e Assembleia de Fregue-

sia. Propomos Orçamento Participativo sobre 15% 

do investimento das freguesias e a criação dos 

Fóruns de Queluz e Belas, constituídos pelas for-

ças vivas e todos/as os/as cidadãos/ãs interes-

sados/as. Apoiaremos o associativismo local na 

base de contratos programa transparentes. De-

fendemos a auscultação das populações sobre o 

renascimento da histórica freguesia de Belas.

É nesse sentido que nos comprometemos a tra-

balhar dentro e fora dos órgãos autárquicos.

 

Na União de Freguesias de Queluz e Belas, na 
Câmara ou na Assembleia Municipal de Sintra, votar 
Bloco dia 26 de setembro é escolher autarcas com 
propostas para responder à crise social, económica 
e climática com mais solidariedade e sustentabili-
dade.

UMA UNIÃO DE FREGUESIA 
PARA AS PESSOAS

QUELUZ E BELAS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

VOTA BLOCO

PRIMEIROS/AS CANDIDATOS/AS

PAULO MOURÃO
Engenheiro

70 anos

JORGE JOÃO JOSÉ
Assist. operacional

58 anos

MARISA LANEIRO
Consult. Comunicação

39 anos

ISABEL SÁ
Op. de Hipermercado

55 anos

NELSON MOREIRA
Monitor de projeto

31 anos

ISABEL CORREIA
Secretária
60 anos

TIAGO TOLEDO
Arqueólogo

29 anos

FÁTIMA GOMES
Secretária
61 anos

BRUNO
GÓIS

TÂNIA
RUSSO

CANDIDATO À 
CÂMARA MUNICIPAL 

CANDIDATA À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 


