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PROGRAMA DA CANDIDATURA DO BLOCO DE ESQUERDA À 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE 

AUTÁRQUICAS 2021 
 

 
   lisboa@bloco.org 

 

 

Alvalade, Verde e Solidária 
 
Em Alvalade, o voto no Bloco de Esquerda contribui para uma freguesia mais verde, mais 
solidária, com menos precariedade e discriminação. Com apenas um lugar na Assembleia 
de Freguesia no último mandato, melhorámos a transparência deste órgão com a revisão do 
Regulamento da Assembleia, fomos uma voz ativa na defesa do bem público, da cultura e da 
diversidade na nossa Freguesia. Cumprimos o compromisso e isso fez toda a diferença.  
 
Queremos fazer muito mais. Queremos uma verdadeira política de habitação, de valorização 
do espaço público e dos jardins da freguesia, de respeito pelos mais vulneráveis na nossa 
comunidade e de aposta num futuro verde e solidário. Nestas próximas eleições autárquicas, 
o Bloco de Esquerda precisa de mais força. Neste documento poderás consultar as nossas 
propostas e ideias para a Freguesia de Alvalade. No dia 26 de setembro, esperamos poder 
contar com a tua confiança e com o teu voto! 
 
 

1. Alvalade, Freguesia Jardim - Respeitar e viver a Natureza: melhoria dos espaços 
verdes, fruição do espaço público e ordenamento do território com vista à 
neutralidade carbónica 

 
 Árvores em todas as ruas e praças de Alvalade; 
 Revalorizar a Praça de Alvalade, com replantação de flora adequada ao espaço; 
 Plantação de mini-florestas, seguindo o exemplo da “FCULresta”, aumentado a 

densidade e biodiversidade vegetal, nos espaços verdes existentes; 
 Constituição de um Corpo de Jardineiros local, com contratação de profissionais para os 

quadros de pessoal da Junta, evitando a externalização; 
 Dinamização do Jardim do Campo Grande e do Parque José Gomes Ferreira, com novas 

infraestruturas, tais como instalações sanitárias, “dog parks”, equipamentos para prática 
de desporto, colocação de iluminação adaptada à fauna existente no local e aumento da 
frequência de recolha do lixo; 

 Defender a instalação de rega reciclada em todos os jardins; 
 Promoção de campos de jogos e parques infantis, estimulando formas de socialização e 

atividade física; 
 Expansão do Regulamento de Hortas e Pequenos Jardins aos comerciantes: hortas para 

abastecimento dos comerciantes locais e floreiras para que todos possam embelezar as 
suas fachadas, de forma gratuita; 
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 Devolver o verde a todos os logradouros de Alvalade, criando novas centralidades para 
usufruto público, com demolição ordenada das construções ilegais; 

 Interrupção da construção de novos estacionamentos nos logradouros; 
 Criação de um viveiro para a produção local de plantas;  
 Apostar na produção de energia renovável nos edifícios da Junta;  
 Promover a Educação Ambiental: desenvolver ações de plantio e sensibilização na 

comunidade, com envolvimento das Escolas, assim como formações acerca de 
reciclagem, jardinagem e compostagem; 

 Elaboração de propostas a apresentar à CML com vista à proteção do património 
ambiental e cultural da Freguesia, maior disciplina urbanística e do uso do solo e o 
alargamento das zonas dedicadas a espaços verdes e pedonais; 

 Desenvolver uma rede de hotspots de acesso à internet, em colaboração com a CML, 
com vista ao acesso gratuito nos espaços centrais da Freguesia; 

 Reforço da limpeza das ruas e recolha de lixo. 
 
 

2. Mais Mobilidade, com menos poluição 
 

 Criação de ruas exclusivamente pedonais com pavimento poroso; 
 Aumento da área pedonal em frente às Escolas; 
 Instalação de estruturas que impeçam o estacionamento nos passeios; 
 Construção, em 2022, de ciclovias nas Avenidas de Roma, Igreja e Rio de Janeiro; 
 Defender, junto da CML, o acesso gratuito às GIRA para titulares do passe Navegante; 
 Criação de estacionamento coberto e protegido para bicicletas para moradores; 
 Realização de ações multigeracionais de promoção da utilização da bicicleta como meio 

de transporte seguro e sustentável; 
 Expansão e rebaixamento de todos os passeios, promovendo a mobilidade segura de 

todos e todas;  
 Alargamento das zonas com limite de velocidade 30km/h e reforço das “Zonas 30” com 

passeios contínuos e passadeiras em lomba; 
 Criação de uma segunda Carreira de Bairro, que sirva as zonas de Freguesia não 

cobertas pela atual carreira; 
 Diminuição dos tempos de espera e instalação de bancos nos pontos de paragem das 

Carreiras de Bairro. 
 
 

3. Uma Freguesia mais solidária 
 

 Subsídio de habitação para as famílias que perderam a casa com o fim das moratórias; 
 Contratação de mais Assistentes Sociais para fazer face às situações de dificuldade e 

vulnerabilidade na Freguesia, agravadas pela pandemia; 
 Maior divulgação dos programas de apoio social já existentes, como o Fundo Social da 

Freguesia e Projeto Ferro de Soldar, para assegurar que são abrangidas todas as 
pessoas da Freguesia que deles podem beneficiar;  

 Execução plena das verbas destinadas a apoios sociais; 
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 Acompanhamento domiciliário efetuado pela Junta, em especial para os fregueses 
seniores; 

 Criação de uma Academia/Universidade Sénior; 
 Publicação regular, no website da Junta, de informação sobre as reuniões da Comissão 

Social de Freguesia; 
 Aumentar a oferta pública em Creches e Ensino Pré-escolar para as famílias da 

Freguesia, em articulação com a CML; 
 Parceria com a CML e a Universidade de Lisboa para aumento da oferta de habitação na 

Freguesia para estudantes universitários; 
 Promover o ensino da Linguagem Gestual Portuguesa e a inclusão de todas as pessoas 

nas atividades da Junta, incluindo pessoas com deficiência. 
 
 

4. Cultura: mais criação e mais fruição 
 

 Defender o regresso à gestão pública do Teatro Maria Matos; 
 Promover protocolo com a entidade gestora do Teatro Maria Matos para acesso gratuito 

a espetáculos para jovens e seniores; 
 Alargar a oferta de eventos culturais gratuitos organizados pela Junta; 
 Ações de dinamização das Bibliotecas da Freguesia; 
 Promoção de atividades artísticas (música, teatro, dança, artes plásticas) junto das 

Escolas, em colaboração com o tecido associativo e os artistas da Freguesia; 
 Cedência de espaços da Junta a artistas e coletivos para instalação de ateliers e espaços 

de ensaio. 
 Dinamização do Auditório do Centro Cívico Edmundo Pedro para espetáculos.  

 
 

5. Acesso pleno à Saúde, da prevenção aos cuidados continuados 
 

 Implementação de projeto local para a Promoção da Saúde Mental, em colaboração com 
os serviços de saúde; 

 Maior divulgação dos programas de testagem gratuita para a COVID-19; 
 Defender a construção de equipamento de Cuidados Continuados e Integrados na 

Freguesia, com financiamento da CML, para gestão pelo SNS e Segurança Social. 
 
 

6. Bem-estar animal 
 

 Criação do Pelouro do Bem-Estar Animal; 
 Criação de Centros de Acolhimento Temporário para animais, em colaboração com a 

Casa dos Animais de Lisboa; 
 Instalação de novos abrigos para colónias de gatos; 
 Estabelecimento de protocolos com as Clínicas Veterinárias da Freguesia para 

esterilização e prestação de cuidados veterinários às colónias de gatos; 
 Programas de apoios às despesas veterinárias por parte dos fregueses seniores com 

dificuldades económicas; 
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 Novos pontos de distribuição gratuita de sacos para dejetos dos animais; 
 Implementação do Pombal Contracetivo. 

 
 

7. Economia verde e viva 
 

 Defender junto da CML a criação de um serviço de entregas municipal que possa servir 
os pequenos negócios e os Mercados Municipais; 

 Prolongamento da isenção de taxas para os comerciantes de Alvalade enquanto durar a 
pandemia; 

 Promoção da produção e consumo local, com redução das emissões no transporte de 
bens; 

 Implementação de programa de instalação de painéis solares nos telhados dos edifícios 
da Freguesia, em colaboração com comerciantes e residentes, com vista à produção 
local de energia elétrica e renovável; 

 Reuniões regulares com a Associação de Comerciantes de Alvalade. 
 
 

8. Limitar a poluição causada pelo Aeroporto de Lisboa 
 

 Promover, em conjunto com a CML, estudos de impacte ambiental, realizados por 
organismos públicos independentes, nomeadamente no que toca aos efeitos do 
Aeroporto Humberto Delgado na saúde dos fregueses; 

 Defender uma Junta ativa na defesa da saúde pública e na mitigação dos efeitos do 
tráfego aéreo, com cumprimento dos limites de voos em horário noturno. 

 
 

9. Uma Junta sem precariedade, mais próxima e transparente 
 

 Junta de Freguesia Precariedade Zero: compromisso de não recurso ao “outsourcing” ou 
formas de contratação precária para a realização de funções permanentes, com 
estabelecimento de contratos por tempo indeterminado, desde logo para o Corpo de 
Jardineiros, mas também para as e os Assistentes Operacionais nas Escolas da 
Freguesia; 

 Dinamização de ciclo de conversas temáticas entre a comunidade e a Junta; 
 Transmissão online de todas as reuniões da Junta de Freguesia e da Assembleia de 

Freguesia; 
 Promover uma política transparente de apoios às associações e coletividades da 

Freguesia; 
 Garantir a execução atempada dos projetos vencedores do Orçamento Participativo. 
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LISTA DE CANDIDATOS E CANDIDATAS DO BLOCO DE ESQUERDA À ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE ALVALADE NAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2021: 
 
Efetivos 

1. José Leonardo Baptista Rodrigues, comunicador e ativista ambiental 
2. Afonso Maria da Silva Moreira, médico de saúde pública 
3. Susana Maria Gomes Correia, maquilhadora 
4. João Luís Lima Morais, jurista 
5. Daniel José Martins Carapau, gestor de ciência 
6. Mafalda Matos Costa, arquiteta e treinadora 
7. José João Soares Leiria Ralha, tradutor/revisor 
8. Maria Celina Adriano, arquiteta 
9. João Carlos Almeida Cardoso, desempregado 
10. André Rui Dantas Carvalho, professor universitário 
11. Sara Teresa Pereira Amaro, técnica administrativa 
12. Paulo Guilherme Pires de Jesus Pinto, estudante 
13. José Almeida Bastos, funcionário público 
14. Rita Godinho dos Santos Monteiro da Silva, promotora 
15. Isabel Maria Carvalho Borges Alves, professora 
16. Ricardo Manuel Pereira Delgado, produtor cultural 
17. Maria Otília Godinho Santos, reformada 
18. Jorge Duarte Gonçalves da Costa, jornalista 
19. Eduardo Miguel Paquete Velosa, soldador 

 
Suplentes 

1. Luna Ascensão Brito Rebelo, produtora 
 
Mandatário 
Fábio Filipe Varela Salgado, assessor 
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QUERES PARTICIPAR NA CAMPANHA? 
 
 

CONTACTA-NOS ATRAVÉS DO NOSSO WEBSITE  
https://lisboa.bloco.org/campanha/ 
 

OU ATRAVÉS DO E-MAIL 
lisboa@bloco.org 
 
 
SEGUE A CAMPANHA DO BLOCO DE ESQUERDA NAS REDES SOCIAIS 
Facebook: https://www.facebook.com/bealvalade/ 
Instagram: https://www.instagram.com/bealvalade/ 
 
 
 

#AlvaladeVerdeSolidária 
#AlvaladeFreguesiaJardim 

#CidadeEmComum 
#FazerADiferença 

 
 
  


