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BLOCO LOURES 

 
Apresentação de Propostas para  

Orçamento e Opções do Plano/2019 
 
Dando cumprimento ao Estatuto da Oposição, o Bloco de Esquerda na Freguesia de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, vem apresentar as propostas que considera 
relevantes para inclusão nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2019. 
Respondendo à solicitação da Junta, que aliás cumpre apenas o que a lei determina, 
enviamos para inclusão no Orçamento e Plano de Atividades as propostas que 
consideramos irem beneficiar a qualidade de vida da população e que decorrem do 
nosso programa eleitoral. 
Para 2019 queremos realçar três áreas: 
 
1 - Políticas Sociais 
 

● Apoiar a 1ª infância, garantido a entrada de todas crianças dos 6 meses aos 5 anos 
em creches e jardins de infância, de acordo com as reais possibilidades económicas dos 
progenitores. Acabar com as vergonhosas listas de espera, que existem em todas as 
creches e jardins de infância da freguesia, e com os preços exorbitantes praticados nas 
IPSS's; 
 

● Melhorar as condições alimentares da população escolar, através da implementação 
de dietas saudáveis; 
 

● Criar um passe-social gratuito para a população escolar dos 6 aos 18 anos, em todas 
as carreiras urbanas de transportes públicos da freguesia; 
 

● Criação de medidas efetivas para combater o abandono escolar. 

2 - Mobilidade, Ambiente e Urbanismo 
 

● Desenvolver uma rede de transportes internos com bilhete único a preços sociais, 
(em analogia com o que já acontece noutras freguesias de Loures e pressionar a 
Câmara para a criação de Transportes municipais) com veículos que garantam o acesso 
das populações, incluindo as que possuem deficiências físicas, interligando todas as 
urbanizações da freguesia e com ligação ao Metro de Odivelas; 
 

●  Dinamizar e ordenar as hortas urbanas. 
 

● Dinamizar feiras de artesanato urbano e mercados de produtos locais, 
nomeadamente os de origem biológica; 
 

● Melhorar significativamente a mobilidade das pessoas com deficiência física ou com 
mobilidade reduzida, nomeadamente: Eliminando as barreiras arquitetónicas dos 
edifícios públicos e dos caminhos pedonais, ordenando o estacionamento nos bairros, 
e melhorando a sinalética das vias e acessos pedonais; 
 

● Reordenar e dimensionar os Ecopontos, particularmente nos grandes aglomerados 
habitacionais da Cidade Nova. 
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● Reforço da limpeza urbana e da manutenção dos parques infantis. 
 
● Abandono da utilização de herbicidas tóxicos (Glifosato), ainda utilizado pela 
freguesia, substituindo por herbicidas naturais. 
 
● Reforço e melhoramento da iluminação pública, com substituição faseada para 
tecnologias LED. 
 

● Criar spots WiFi com acesso à Internet, gratuitos para os nossos fregueses, nos 
grandes espaços públicos da freguesia, nomeadamente: Jardins, Parques, Ruas 
Pedonais, Praças, Escolas, para incentivar a sua utilização. 
 

●  Criação de estudos e projeto com vista ao aproveitamento da água das minas e da 
piscina. 
 
3 - Participação Cívica, Cultura e Desporto 
 

● Apoiar e colaborar com a AMSAC na dinamização do recente Centro Comunitário 
com programação cultural (cinema, teatro, música, dança, etc.) acessível, e regular, de 
origem local e nacional, adequada ao carácter multi-étnico e cultural da nossa 
população; 
 

● Desenvolver atividades especificas para a juventude, que visem a inclusão dos jovens 
na sociedade, nomeadamente os imigrantes: Desportos radicais, workshops para 
produção de conteúdos audiovisuais, laboratórios de tecnologias de informação, etc; 
 

● Recuperar e dinamizar urgentemente o parque desportivo e Circuito de Manutenção 
da Cidade Nova. 
 
Pese embora algumas destas propostas sejam da responsabilidade do Executivo 
Camarário, é também incumbência e responsabilidade da Junta de Freguesia 
pressionar a Câmara para a sua execução.  
 

Estas são as prioridades do Bloco de Esquerda para uma melhor integração, 
valorização e reconhecimento dos cidadãos e cidadãs como objeto último do exercício 
do poder local, em Santo António dos Cavaleiros e Frielas para o ano de 2019. 
 
 
Santo António dos Cavaleiros, 30 de novembro de 2018 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
Manuel Silvestre Gago 

 
 
 
 
 
 
 
 


