
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
1. Dinamização da participação da população na 
assembleia de freguesia
2. Orçamento participativo que responda às 
prioridades da população

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
3. Apoio a migrantes na obtenção de documentação e 
aprendizagem do português
4. Igual acesso à informação e serviços para todas as 
pessoas

SAÚDE
5. Exigência da extensão do centro de saúde na 
Rinchoa, mais profissionais de saúde e reforço dos 
serviços de saúde mental e de planeamento familiar

EDUCAÇÃO
6. Maior colaboração entre a comunidade educativa e 
a população
7. Alargamento da atividade do centro lúdico
8. Abertura das bibliotecas e equipamentos desporti-
vos fora do horário escolar

SEGURANÇA
9. Policiamento de proximidade e de apoio à 
população mais vulnerável
10. Meios e formação adequada no respeito dos Direi-
tos Humanos para as forças de segurança
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CULTURA
11. Eventos nos espaços públicos
12. Apoio ao associativismo cultural e recreativo

MOBILIDADE E TRANSPORTES
13. Mais autocarros a todas as horas e percursos mais 
curtos
14. Passeios e passadeiras funcionais e 
estacionamento para bicicletas
15. Organização do estacionamento automóvel 

ESPAÇO PÚBLICO
16. Apoio à legalização de bairros de génese ilegal
17. Mercado municipal dinâmico, integrando 
produtores
18. Requalificação e manutenção de espaços verdes e 
de lazer e do património arquitetónico 

LIMPEZA URBANA 
19. Reforço da recolha de resíduos e da reciclagem
20. Contentores e espaço envolvente limpos e aces-
síveis
21. Campanhas de educação ambiental

DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA
22. Apoio às atividades desportivas
23. Atividade física da população sénior
24. Equipamentos em toda a freguesia



Vamos a votos com uma proposta clara: 
unir esforços, envolver as pessoas e di-
namizar iniciativas que garantam a quem 
vive em Rio de Mouro serviços de pro-
ximidade, lazer, cultura, atividade física, 
qualidade de vida e inclusão.

Queremos uma Junta de Freguesia que 
aposta na ligação ao território, na identi-
dade e na coesão social. Não nos resigna-
mos a ver Rio de Mouro transformado em 
dormitório, sítio de passagem ou segunda 
escolha para viver.

Defendemos um poder local que promo-
ve a participação de pessoas e coletivos, 
ouvindo as suas preocupações e priorida-
des, garantindo assim mais transparência 
e escrutínio das propostas e decisões.

Juntos somos Rio de Mouro!

Na Freguesia de Rio de Mouro, 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 FREGUESIA DINÂMICA 
E PARTICIPATIVA

RIO DE MOURO, SOLIDÁRIO
E SUSTENTÁVEL

SARA BARBOSA
Professora
55 anos

JORGE SILVA
Assistente técnico

63 anos

JOANA SOUSA
Trabalhadora estudante

22 anos

CARLA SOUSA
Investigadora

28 anos

NUNO MIRANDA
Funcionário autárquico

66 anos

CARLOS BRANDÃO
Bancário
47 anos

IRACEMA MAIA
Formadora
45 anos

FLÁVIO MATOS
Operador de loja

27 anos

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

VOTA BLOCO

PRIMEIROS/AS CANDIDATOS/AS

BRUNO
GÓIS

TÂNIA
RUSSO

CANDIDATO À 
CÂMARA MUNICIPAL 

CANDIDATA À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 


