
MAIS PARTICIPAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA
1. Regresso do orçamento participativo esquecido 
pelo PS
2. Mais discussão pública dos projetos relevantes 
para a freguesia 
3. Transmissão online das Assembleias 
4. Boletim informativo regular 

INCLUSÃO E APOIO SOCIAL
5. Atendimento em Língua Gestual
6. Repúdio a todas as formas de intolerância e ódio
7. Apoios para quem necessita, incluindo migrantes
8. Rede de Lojas Solidárias

SAÚDE
9. Reforço de profissionais de saúde e de serviços de 
apoio psicológico e de planeamento familiar

EDUCAÇÃO
10. Reforço de atividades extracurriculares e de férias
11. Acesso a bibliotecas e equipamentos desportivos 
fora do horário escolar

MOBILIDADE
12. Melhores horários e rotas de autocarros
13. Passeios e passadeiras seguras, ciclovias de uso 
exclusivo e fim das barreiras arquitetónicas
14. Redução da velocidade em localidades, ordenar 
estacionamento e valorizar ruas pedonais

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
15. Árvores cuidadas e adequadas aos passeios
16. Junta 100% elétrica (painéis solares e viaturas)

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

AUTÁRQUICAS 2021
INFOMAIL

RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA
17. Reforço da recolha de lixo, da higiene da via públi-
ca e da fiscalização de depósitos ilegais
18. Promover a educação ambiental 

HABITAÇÃO
19. Requalificação de casas abandonadas e apoio ao 
arrendamento
20. Legalização dos bairros de génese ilegal (AUGI)

CULTURA, DESPORTO E RECREIO
21. Apoios ao tecido associativo da freguesia  
22. Promover atividade física e envelhecimento ativo
23. Eventos culturais no espaço público 

TURISMO
24. Regular atividade de animação turística e de aloja-
mento local
25. Autocarros entre estacionamento periférico e 
pontos turísticos

BEM-ESTAR ANIMAL
26. Não apoiar iniciativas que impliquem sofrimento 
animal
27. Ampliar esterilização e abrigos para gatos silves-
tres e parques caninos 
28. Apoiar associações com trabalho na freguesia
29. Instalar rede de pombais contracetivos

UMA JUNTA EXEMPLAR
30. Zero trabalho precário
31. Apoiar no acesso a serviços online do Estado
32. Debate sobre a fusão de freguesias e referendo

SINTRA, UNIÃO DE FREGUESIAS 
SOLIDÁRIA E SUSTENTÁVEL



As aldeias e lugares da União de Freguesias de 
Sintra são um ótimo local para viver. No entan-
to, ao longo dos últimos quatro anos, assistimos 
ao agravamento de muitos problemas: o turismo 
continuou a sobrelotar alojamento e património, 
a especulação imobiliária a dificultar o acesso à 
habitação, os problemas dos transportes públi-
cos agudizaram-se, os espaços públicos e de la-
zer foram-se degradando, tal como a limpeza e 
gestão de resíduos.

Compete à Junta de Freguesia a resolução de 
vários destes problemas, bem como o papel de 
exigir à Câmara Municipal e ao governo respostas 
que vão ao encontro das necessidades da popu-
lação. A transparência e envolvimento das pes-
soas nestes processos são indispensáveis.

O Bloco de Esquerda apresenta propostas para 
melhorar a qualidade de vida, comprometendo-
-se com a população de toda a União das Fregue-
sias de Sintra na luta pelos seus direitos.

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

AS PESSOAS TAMBÉM SÃO 
PATRIMÓNIO MUNDIAL

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SINTRA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

VOTA BLOCO

ANDRÉ SILVA
Técnico ETAR

50 anos

ANA RITA ANTUNES
Engª do Ambiente

45 anos

SARA NASCIMENTO
Trabalhadora estudante

22 anos

ISABEL DUARTE
Professora
65 anos

RUI TÁVORA
Reformado

66 anos

ANDRÉ BEJA
Enfermeiro

43 anos

RUI FRIAS
Gestor 
29 anos

CELINA SANTOS
Gestora de projetos

41 anos

PRIMEIROS/AS CANDIDATOS/AS

BRUNO
GÓIS

TÂNIA
RUSSO

CANDIDATO À 
CÂMARA MUNICIPAL 

CANDIDATA À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 


