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Resumo do Programa Eleitoral 
 

1- Responder à crise agravada pela pandemia 
• Apoio ativo e preventivo por parte da autarquia 

• Aumentar e prolongar os apoios sociais 

• Apoio ao comércio local 

• Assegurar a segurança alimentar  

• Rever as taxas municipais e cobrança de serviços, adaptando-as ao 

contexto económico de empresas e famílias 

• Fornecimento contínuo de qualquer serviço  

 

2- Garantir o acesso a habitação digna 
• Estratégia de Habitação Pública na malha urbana de todas as 

freguesias, para habitação digna a preços controlados 

• Controlo da especulação imobiliária e apoio aos jovens, migrantes, 

pessoas carenciadas e fixação de profissionais da saúde, da 

educação e outros. 

• Quotas de habitação acessível/condicionada em novas construções; 

• Recuperar, reabilitar e edificar para arrendamento acessível; 

• Responder aos moradores com mobilidade reduzida, limitações ou 

deficiência 

 

3- Combater as alterações climáticas 
• Neutralidade climática e eficiência energética nos edifícios públicos e 

privados 

• Captação de energias limpas nos edifícios públicos 

• Criação de programas de produção descentralizada de energia 

• Requalificação do espaço público e novas áreas verdes 

• Proteger os recursos hídricos, monitorando descargas ilegais 

• Zonas de biodiversidade e de retenção natural da humidade 

• Promover a agricultura sustentável  

• Gerir criteriosamente o PDM no equilíbrio entre espaços e 

transparência 

• Implementar normas de construção sustentável 

• Eliminação de relvados decorativos e criação de zonas verdes com 

espécies autóctones 
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MOBILIDADE 

• Plano integrado de mobilidade com circuitos pedestres, ciclovias, 

alternativas de veículos elétricos e melhoria dos transportes públicos 

em todo o concelho. 

• Transportes públicos abrangentes, adequados e caminhando para a 

gratuitidade em todo o concelho 

• Melhorar e alargar a rede os TUT, caminhando para a gratuitidade 

• Melhores condições do PART e alargar à CP e TUT 

• Desenhar um espaço público adequado e seguro para os peões e 

velocípedes, em todo o concelho. 

• Criar estacionamentos gratuitos dissuasores 

RESÍDUOS 

• Promover o sector dos resíduos como serviço público 

• Promover a separação dos resíduos, requalificando a rede de recolha, 

com novos resíduos a recolher, novos métodos como o porta-a-porta 

e sua efetiva reciclagem  

• Criar zonas descentralizadas de compostagem de resíduos orgânicos 

• Promover uma cultura de desperdício zero nos serviços municipais 

 

 

 

4- Combater as desigualdades Sociais e reforçar o 

serviço público 

 
URBANISMO PARA AS PESSOAS 

• Privilegiar a intervenção pública na ocupação do solo, 

desprivilegiando o negócio imobiliário 

• Privilegiar e valorizar o espaço público como forma de melhorar a 

qualidade de vida, incentivar a aproximação social 

• Políticas públicas de combate à solidão e isolamento dos mais 

idosos 

• Policiamento de proximidade e espaços públicos seguros de dia e 

de noite 

ÁGUA 

• Automatização da Tarifa Social da Água, Saneamento e Resíduos, 

no concelho 

• Defender a água como bem público universal, combatendo 

tentativas da sua privatização  
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• Proibição do corte no fornecimento e avançar com a gratuitidade 

de um nível base de consumo mínimo essencial para a 

sobrevivência humana 

VIDA INDEPENDENTE 

• Criação de Gabinetes de Apoio aos Seniores em todas as 

freguesias, com serviços, acesso à saúde, medicamentos, 

combate à pobreza, solidão, insegurança e violência 

• Apoiar redes de cuidadores, apoio a pessoas dependentes e apoio 

domiciliário como prioridade de resposta 

• Fiscalizar as condições dos Lares e apoiar a criação de Rede 

Pública de Lares e de Cuidados Continuados  

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

• Implementar o “Provedor para a Inclusão” para responder à 

equidade em todas as áreas e atividades  

• Estratégia Concelhia de acessibilidade, partindo do levantamento 

das carências 

• Privilegiar a acessibilidade nos espaços para a infância e de lazer, 

como parques infantis, praças, zonas verdes e praias 

• Disponibilização gratuita de tradutor de Língua Gestual Portuguesa  

• Rede de apoio e de acompanhantes para cidadãos com deficiência 

SAÚDE 

• Investimento urgente nos profissionais e nas estruturas do SNS na 

cidade e nas freguesias 

• Sistema de Telecuidado público articulado com o SNS 

• Apoio aos cuidados domiciliários, cuidados continuados e 

hospitalização domiciliária 

• Promover condições para a fixação de pessoal médico 

• Lutar pelo Hospital do Oeste, mantendo os atuais na primeira linha 

EDUCAÇÃO 

• Atender a necessidades de materiais e equipamentos 

diferenciados para a qualificação do ensino 

• Equacionar as prioridades de um parque escolar atrasado, 

planificando a construção de uma nova Escola Secundária e as 

Escolas da cidade 

• Cantinas escolares mantidas na esfera pública  

• Criar uma rede gratuita de transportes escolares, incluindo os TUT 

• Promover o caráter lúdico e o direito a brincar livremente das 

crianças nos tempos não letivos 

• Oferta pública e gratuita de creches, de acesso universal 

• Rede de Educação Pré-Escolar universal pública desde os 3 anos 
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• Apoiar a fixação de polos de Ensino Superior e Centros de 

Investigação 

• Estímulo ao emprego qualificado, estágios, centros de ciência, de 

criatividade ou incubadoras, apoiando o desenvolvimento de 

projetos em todas as áreas 

• Apoios para jovens de famílias carenciadas que queiram frequentar 

formação superior 

CULTURA 

• Promover a participação de associações e cidadãos nas políticas, 

decisões e ações culturais, através de um Conselho Municipal de 

Cultura com ação em todo o concelho 

• Implementação e gestão dos espaços de criação artística e 

apresentação ao público, em todas as freguesias, priorizando 

criadores locais e associações 

• Promover sinergias e a multiculturalidade, permitindo diversidade 

e interseção de estilos e públicos 

•  Defesa, reabilitação e usufruto do património cultural, ambiental e 

edificado com circuitos interpretativos. 

ANIMAIS E NATUREZA 

• Prevenção dos maus tratos e políticas de bem-estar animal, 

esterilização e adoção responsável 

• Não licenciamento ou apoio a espetáculos com animais ou outras 

atividades que promovam o sofrimento animal 

• Disponibilização de serviços veterinários básicos a preços 

reduzidos 

• Defender os espaços naturais e a vida selvagem autóctone, 

protegendo as espécies animais e a biodiversidade 

ECONOMIA E TRABALHO 

• Inserir, como critério para a contratação com terceiros, o respeito 

pelos trabalhadores e legislação laboral  

• Excluir entidades que recorrem a trabalho precário de apoios 

públicos e benefícios fiscais ou isenções de taxas do município 

• Pugnar pelos direitos dos trabalhadores da autarquia e das 

empresas torrienses 

• Privilegiar o apoio à fixação de empresas com emprego qualificado 

e que desenvolvam projetos de inovação e transição energética 

• Apoiar o turismo rural, cultural e de natureza, numa perspetiva de 

oferta mais ampla de todas as potencialidades do concelho 
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5- Defender a inclusão, a igualdade plena e combater 

a pobreza 
• Promover a participação das mulheres, pessoas LGBTIQ+ 

minorias étnicas na política local, de forma a aumentar a 

representatividade e participação em todos os setores 

• Defender a implementação participada do Plano Municipal para a 

Igualdade 

• Criação do gabinete municipal de atendimento, apoio e retomar de 

vida, das vítimas de violência doméstica, xenofobia e racismo 

• Elaborar um plano municipal participado e integrado para a 

integração de migrantes no emprego, na habitação, nos serviços e 

na documentação, ao encontro das suas reias necessidades 

• Formação e contratação de intérpretes, mediadoras sociais e 

escolares 

• Desenhar os serviços autárquicos para que sirvam todos em 

igualdade, na busca de soluções, com um papel ativo de 

referenciação e não apenas reativo 

• Criação de um Plano de Erradicação da Pobreza, integrado nas 

restantes políticas, priorizando o empoderamento e a autonomia, 

• Tarifa social automática de internet para pessoas carenciadas, 

reformados, pensionistas, pessoas com deficiência e/ou com mais 

de 65 anos. 

 

6- Democracia, transparência e combate à corrupção 

• Tornar a atividade municipal pública, com total transparência, como 

os gastos, a contratação justa, concursos e ajustes diretos, entre 

outras 

• Transparência dos procedimentos e das decisões políticas, através 

da digitalização dos serviços, pela disponibilização de toda a 

informação  

• Prevenir situações de opacidade que só facilitam o surgimento do 

compadrio e da corrupção 

• Desburocratizar e melhorar a informação aos cidadãos sobre os 

seus processos e permitir o seu acompanhamento online 

• Contas e procedimentos das empresas municipais, detalhados, 

mas também objetivos e claros, com consulta pela população 

• Criar canais diretos de comunicação com os munícipes, para 

resolução dos problemas  
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• Respeitar a escolha das populações, que devem ser ouvidas na 

reversão das freguesias  

• Qualificar o apoio das freguesias aos seus munícipes em qualidade 

e regularidade, em colaboração num trabalho conjunto com os 

autarcas das freguesias; 

• Criar espaços do cidadão em cada freguesia, com bons serviços 

de apoio à população, bem como médico de família e apoio a 

idosos e pessoas carenciadas, que sirvam efetivamente e com 

regularidade todo o concelho, sem discriminar 

• Descentralizar serviços, iniciativas, apoios e investimentos da 

autarquia a todo o território 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Resumo das principais propostas em cada um dos seis eixos do nosso Programa 

Eleitoral. Para consultar a versão completa, deve seguir este link: 

 

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

_programa_autarquico_-_torres_vedras_2021_.pdf 
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