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O Bloco de Esquerda de Torres Vedras apresenta uma lista à Junta de Freguesia 

de Santa Maria, São Pedro e Matacães com uma força redobrada e muita vontade 

de melhorar e servir os habitantes, através da proximidade, participação e diálogo. 

“Somos Futuro”, pois o nosso compromisso é com um futuro mais justo e digno 

para todos.  

 

O Programa Eleitoral da Freguesia foi construído tendo como base o Manifesto 

Autárquico do Bloco e o seu Programa Eleitoral elaborado para o Concelho de 

Torres Vedras e um conjunto de iniciativas de auscultação de organizações e 

cidadãos. 

 

1. Responder à crise social e económica criada pela 

pandemia 
 

Responder à crise social exige investir nas pessoas. 

✓ Assegurar a alimentação e outros bens essenciais a quem não tenha capacidade 

de o fazer;  

✓ Criar alojamento de emergência para pessoas sem abrigo;  

✓ Identificar pessoas idosas em situação de isolamento social e garantir 

telemonitorização e apoio domiciliário. 
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2. Garantir o direito à habitação 
 

O Direito à Habitação, contemplado na Constituição da República Portuguesa, 

continua por cumprir. 

✓ Comprometemo-nos a estudar a ocupação do solo tendo em conta as questões 

habitacionais;  

✓ Inventariar o edificado habitacional abandonado, devoluto e desocupado e 

averiguar a eficiência energética do parque habitacional. 

3. Revitalizar o Centro Histórico e o Comércio Tradicional 
 

Fator essencial para um centro histórico com vida, é que viva lá gente. Para isso é 

preciso uma política de habitação que promova a reabilitação do edificado que 

deve ser integrado num plano de habitação pública.  

Também são precisas medidas que permitam aos pequenos comerciantes subsistir 

face ao poder económico das grandes empresas. É por isso importante, consultar 

os comerciantes e trabalhar junto com eles na construção de políticas que 

revitalizem o centro histórico e o comércio tradicional:  

✓ Vamos defender a igualdade de horários de funcionamento do pequeno e 

grande comércio, impedindo as grandes superfícies de laborar aos 

domingos e feriados à tarde;  

✓ Criar um cartão que acumule descontos nas compras feitas no comércio 

tradicional, mercado e feira rural;  

✓ Colocar sinalética nas ruas que indique a localização das várias lojas e 

negócios; Criação de um website e uma app para o comércio tradicional, 

com indicação das lojas disponíveis, mapas, horários, contactos e a 

possibilidade comprar online. 

4. Lutar pelo clima e mudar a mobilidade 

Garantir a justiça social é essencial para o sucesso da luta pelo clima e pelo nosso 

futuro. Mas são também necessárias medidas que atuem diretamente na raiz dos 

problemas.  

✓ Propomos, garantir compras ecológicas (ciclos de produção-consumo curtos e 

métodos sustentáveis de produção);  

✓ Desperdício zero nos serviços da freguesia;  

✓ Promover a produção descentralizada de energias renováveis no edificado; 

plantação de novas zonas arbóreas;  

✓ Requalificação do espaço público como espaço permeável e eliminação de 

relvados inúteis;  

✓ Ampliar as áreas de hortas urbanas;  

✓ Criar zonas descentralizadas de compostagem;  

✓ Instalação de painéis informativos com a indicação da temperatura e qualidade 

do ar; 

✓ Expandir os pontos de recolha de óleos alimentares usados. 

 

Mudar a forma como nos deslocamos é uma das tarefas mais difíceis de concretizar e 

ao mesmo tempo das mais importantes para impedirmos um futuro de catástrofe 
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climática. A forma mais eficaz de mudar a mobilidade é com mais e melhores transportes 

públicos a preços que caminhem para a gratuitidade.  

São precisas medidas abrangentes que contem com o apoio dos órgãos autárquicos e 

nacionais.  

A freguesia pode implementar medidas de incentivo à utilização de meios de deslocação 

não poluentes, através de: 

✓ construção e reabilitação de passeios e vias pedonais acessíveis;  

✓ manutenção e iluminação adequada de todas as ruas e passadeiras;  

✓ criação de parqueamentos para bicicletas e outros veículos não poluentes;  

✓ paragens de autocarro cobertas, iluminadas e identificadas; 

✓ transformar em zonas mistas, todas as zonas de estacionamento pagas e 

exclusivas a residentes. 

5. Combater as desigualdades sociais e reforçar os 

serviços públicos 
 

Sabemos que é possível a construção de uma comunidade mais justa e solidária, 

onde ninguém fica para trás. Para isso, propomos:  

✓ Garantir a sinalização de seniores em risco com a articulação entre as forças de 

segurança e centros de saúde e a criação de um sistema de Telecuidado em 

articulação com o SNS;  

✓ Campanhas para o aumento da literacia em saúde e de acesso ao SNS, com 

sessões descentralizadas e comunitárias;  

✓ Apoio material ao aumento de cuidados domiciliários públicos; instalação de um 

balcão de acesso ao SNS, com informação em diferentes línguas e que preste 

apoio para marcação de consultas e renovação de prescrições de medicação 

crónica;  

✓ Gabinetes de apoio a seniores, no acesso a aplicações informáticas (dos 

serviços públicos);  

✓ Criação de um serviço de pequenas reparações domésticas; elaboração de 

diagnóstico ao conforto térmico do parque habitacional para consequente apoio 

à intervenção, tendo em vista a redução do impacto do calor e do frio extremos;  

✓ Realizar workshops nas escolas com a participação das comunidades migrantes 

e pessoas LGBTI+ partilhando as suas experiências promovendo a 

interculturalidade e a coesão social;  

✓ Programar, em conjunto com os fregueses e outros órgãos municipais, 

atividades culturais ao ar livre; criar parques para animais em jardins públicos;  

✓ Promover a criação de novos berçários, creches, ATL e centros de dia;  

✓ Disponibilizar produtos de higiene feminina de forma gratuita; disponibilizar 

locais para a dispensa de preservativos de forma anónima e gratuita;  

✓ Divulgar informação sobre locais para a realização de testes às infeções 

sexualmente transmissíveis (IST`s) e realizar campanhas de incentivo à 

testagem. 
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6. Defender a igualdade plena 
 

✓ Porque o risco de retrocesso é real e garantir direitos é uma tarefa de todos para 

todos os dias,  devemos combater a invisibilidade das comunidades minoritárias 

assinalando os dias internacionais e nacionais que promovem a igualdade de 

direitos e combatem discriminações (8 de março, 25 novembro, 21 de março, 17 

de maio, entre outros); Divulgar e promover  medidas de combate ao racismo, 

xenofobia e LGBTIQfobia através de jornadas e formações, difundindo um 

conhecimento mais completo e rigoroso da história do país.  

✓ A cultura e o desporto têm um papel fundamental na promoção de uma 

sociedade mais justa cultivando o respeito, cooperação e o convívio entre pares. 

É por isso indispensável apoiar as associações culturais e desportivas.  

✓ Divulgar projetos de voluntariado de associações sem fins lucrativos que 

promovam ações sociais, ambientais e/ou culturais de forma a cultivar a 

cidadania e promover empatia. 

✓ Promover projetos de apoio às mulheres em situação de violência doméstica e 

realizar ações de conscientização sobre o tema. 

7. Democracia, transparência e combate à corrupção 
 

✓ Digitalização dos serviços, pela disponibilização de toda a informação na 

página web da freguesia, incluindo declaração de interesses e de 

rendimentos dos titulares de cargos políticos e pela transmissão on-line das 

reuniões dos órgãos autárquicos;  

✓ Defesa da auscultação das populações sobre a definição do mapa das 

freguesias em que residem. 

✓ Promover uma cultura de governação de porta aberta, com contato direto 

com as pessoas criando instrumentos para a rápida comunicação e 

resolução de problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

• As prioridades apresentadas articulam-se, de forma integrada, com o Programa Eleitoral Autárquico do 

Bloco de Esquerda para Torres Vedras:  

https://torres-vedras.bloco.org/sites/default/files/bloco_de_esquerda_-_programa_autarquico_-

_torres_vedras_2021_.pdf 

 

https://torres-vedras.bloco.org/sites/default/files/bloco_de_esquerda_-_programa_autarquico_-_torres_vedras_2021_.pdf
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