
POLÍTICA SOCIAL
1. Garantir igual tratamento a todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação
2. Garantir apoio alimentar a todos/as, incluindo mi-
grantes sem situação regularizada
3. Gabinete de apoio para idosos/as e pessoas com
deficiência
4. Aumentar a abrangência do serviço de pequenas
reparações domésticas

SAÚDE
5. Reivindicar mais médicos/as, enfermeiros/as e 
auxiliares de saúde
6. Promoção da saúde mental, através de um
gabinete com psicólogos/as especializados/as

CUIDADORES INFORMAIS
7. Trabalhar por um programa municipal de apoio
aos cuidadores/as informais

ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO
8. Dar prioridade aos peões
9. Ordenar o estacionamento - passeios livres de
carros
10. Reivindicar serviço de autocarro elétrico 
gratuito ligando centros de saúde, escolas e 
estação ferroviária
11. Defender o alargamento da rede de ciclovias
12. Promover a legalização de bairros de génese
ilegal

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

AUTÁRQUICAS 2021
INFOMAIL

ALGUEIRÃO MEM MARTINS, 
FREGUESIA DINÂMICA E PARTICIPATIVA

HIGIENE E LIMPEZA URBANA
13. Trabalhar com os SMAS para assegurar
melhores condições de higiene

CULTURA E DESPORTO
14. Criar programas de apoio à atividade física e às 
coletividades locais.
15. Apoiar grupos e associações artístico-culturais
16. Divulgar a Escola Inclusiva como espaço de
diversidade cultural, combate ao abandono
escolar e à exclusão social
17. Organizar uma Feira da Cultura e Artesanato
Urbano

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E 
TRANSPARÊNCIA
18. Criar um orçamento participativo, com ausculta-
ção da população
19. Transmitir online as sessões da Assembleia de
Freguesia
20. Descentralizar e aumentar a frequência das
sessões da Assembleia de Freguesia 

SEGURANÇA PÚBLICA
21. Criar comissões de acompanhamento para a
segurança, com representantes da população e do
movimento associativo 
22. Sinalizar as zonas habitacionais e melhorar a
iluminação pública, para uma freguesia mais
segura



O Bloco de Esquerda vai a eleições com 
o compromisso de contribuir para que a 
Freguesia de Algueirão Mem Martins seja 
conhecida pela qualidade de vida que dá 
a quem escolhe viver aqui, pelos serviços 
de qualidade, pela valorização da diversi-
dade cultural e pela sua abertura ao mun-
do.

Não nos basta ser uma das maiores fre-
guesias do país, nem o lugar onde, como 
reza a lenda, surgiu a primeira receita de 
queijadas de Sintra.  É por isso que propo-
mos participação e transparência para as 
pessoas estarem, de facto, no centro das 
decisões locais.

O nosso projeto soma-se ao Programa 
Autárquico do Bloco de Esquerda para o 
Concelho de Sintra. Vamos em Algueirão 
Mem Martins contribuir para uma Sintra 
Solidária e Sustentável. 

Na Freguesia de Algueirão Mem Martins, 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 PARA AS 
PESSOAS

ALGUEIRÃO MEM MARTINS
SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL

CATARINA RODRIGUES
Técn. de Interv. Comunitária

25 anos

PAULO JESUS
Bancário
53 anos

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

VOTA BLOCO

MARIA FILOMENA GALVÃO
Téc. Serviços de Atendimento 

64 anos

FERNANDO FIGUEIRA
Reformado

71 anos

SÓNIA CRUZ
Coord. AEC

25 anos

MARGARIDA GRILO
Advogada
40 anos

PRIMEIROS/AS CANDIDATOS/AS

BRUNO
GÓIS

TÂNIA
RUSSO

CANDIDATO À 
CÂMARA MUNICIPAL 

CANDIDATA À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 


