
A forçA do Bloco  
fAz A diferençA

ordenAmento do território 
e urBAnismo
Realização de um estudo para a avaliação do impacto do 
turismo no concelho e na cidade, com especial atenção 
para o seu centro histórico.
Criação de um “gabinete municipal de apoio e fiscali-
zação ao alojamento local” que concentre a gestão de 
licenciamentos de alojamento local ou turismo habita-
cional.
Construção de uma central de camionagem no parque 
dos antigos celeiros, com a instalação do mercado mu-
nicipal naquela que será a placa giratória para distribuir 
as pessoas pela cidade, tendo em consideração o mo-
vimento pendular resultante dos horários de trabalho e 
atividade comercial, com a vantagem adicional de retirar 
trânsito ao centro da cidade.
Criação de uma bolsa de estacionamento no antigo par-
que de combustíveis.
Criação de um sistema coletivo de bicicletas elétricas. 
Constituição de uma equipa de calceteiros, aproveitan-
do os calceteiros recentemente formados, para trabalha-
rem na recuperação e manutenção da calçada da cidade.
Elaboração de um plano estratégico para a atividade co-
mercial da cidade, em colaboração com os comerciantes 
e/ou organizações representativas do setor.

HABitAção
Criação de uma bolsa municipal de arrendamento a pre-
ços controlados, constituída por edificado devoluto e/ou 
degradado privado, reabilitado pela autarquia, que ga-
ranta o direito de arrendamento pelo período necessário 
até à recuperação do investimento realizado.
Isentar de IMI todos os proprietários que adiram a um 
sistema municipal de arrendamento para habitação a 
custos acessíveis.
Constituição de um Fundo de promoção de reabilitação 
do edificado devoluto e/ou degradado, suportado por 
uma taxa turística, com vista à sua inclusão na bolsa 
municipal de arrendamento a custos controlados.

Ação sociAl
Criação de um ‘Fundo de Emergência Social’ para asse-
gurar a comparticipação total ou parcial das contas de 
eletricidade, gás, água e despesas com cuidados de saú-
de dos munícipes mais carenciados.
Criação de um escalão gratuito de abastecimento do-
méstico de água e isenção de taxa de reativação a muní-
cipes carenciados.
Criação de um conselho municipal social com o intuito 
de dinamizar parcerias com as IPSS e Misericórdias com 
atividade no concelho e que desempenham trabalho de 
intervenção social.
Criação de equipas multidisciplinares que coordenem, 
organizem e dinamizem ações proactivas de interven-
ção social e formação de mediadores comunitários nos 
bairros sociais. 

PAtrimónio, culturA e ciênciA
Divulgação internacional do parque arqueológico suba-
quático de Angra do Heroísmo.
Devolver a qualidade acústica ao Teatro Angrense para 
possibilitar uma oferta cultural que dê vida ao Teatro 
Angrense (cinema, teatro e música) e que o torne na 
sede da atividade cultural do concelho.
Organização de concertos com os vários coros da Re-
gião, acompanhados pelos vários órgãos localizados nas 
mais diversas igrejas da ilha.
Homenagear os nossos artistas locais, escolhidos pela 
comunidade, através de concertos com filarmónicas e 
de música clássica.
Realização de concertos de órgão nas igrejas do conce-
lho.
Divulgação nacional e internacional do Centro Cultural e 
de Congressos de Angra do Heroísmo para organização 
de iniciativas de caráter científico e cultural.
Criação de um ecomuseu ao longo das freguesias da 
costa sul da ilha, entre Angra do Heroísmo e Praia da 
Vitória, com vista à promoção do património militar e 
valorização da batalha da Salga como polo de atração 
turística.
Promoção do património histórico militar através da 
criação da rota das fortificações da ilha Terceira.
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ordenAmento do território 
e urBAnismo
Realização de um estudo para a avaliação do impacto do 
turismo no concelho e na cidade, com especial atenção 
para o seu centro histórico.
Criação de um “gabinete municipal de apoio e fiscali-
zação ao alojamento local” que concentre a gestão de 
licenciamentos de alojamento local ou turismo habita-
cional.
Construção de uma central de camionagem no parque 
dos antigos celeiros, com a instalação do mercado mu-
nicipal naquela que será a placa giratória para distribuir 
as pessoas pela cidade, tendo em consideração o mo-
vimento pendular resultante dos horários de trabalho e 
atividade comercial, com a vantagem adicional de retirar 
trânsito ao centro da cidade.
Criação de uma bolsa de estacionamento no antigo par-
que de combustíveis.
Criação de um sistema coletivo de bicicletas elétricas. 
Constituição de uma equipa de calceteiros, aproveitan-
do os calceteiros recentemente formados, para trabalha-
rem na recuperação e manutenção da calçada da cidade.
Elaboração de um plano estratégico para a atividade co-
mercial da cidade, em colaboração com os comerciantes 
e/ou organizações representativas do setor.

HABitAção
Criação de uma bolsa municipal de arrendamento a pre-
ços controlados, constituída por edificado devoluto e/ou 
degradado privado, reabilitado pela autarquia, que ga-
ranta o direito de arrendamento pelo período necessário 
até à recuperação do investimento realizado.
Isentar de IMI todos os proprietários que adiram a um 
sistema municipal de arrendamento para habitação a 
custos acessíveis.
Constituição de um Fundo de promoção de reabilitação 
do edificado devoluto e/ou degradado, suportado por 
uma taxa turística, com vista à sua inclusão na bolsa 
municipal de arrendamento a custos controlados.

Ação sociAl
Criação de um ‘Fundo de Emergência Social’ para asse-
gurar a comparticipação total ou parcial das contas de 
eletricidade, gás, água e despesas com cuidados de saú-
de dos munícipes mais carenciados.
Criação de um escalão gratuito de abastecimento do-
méstico de água e isenção de taxa de reativação a muní-
cipes carenciados.
Criação de um conselho municipal social com o intuito 
de dinamizar parcerias com as IPSS e Misericórdias com 
atividade no concelho e que desempenham trabalho de 
intervenção social.
Criação de equipas multidisciplinares que coordenem, 
organizem e dinamizem ações proactivas de interven-
ção social e formação de mediadores comunitários nos 
bairros sociais. 

PAtrimónio, culturA e ciênciA
Divulgação internacional do parque arqueológico suba-
quático de Angra do Heroísmo.
Devolver a qualidade acústica ao Teatro Angrense para 
possibilitar uma oferta cultural que dê vida ao Teatro 
Angrense (cinema, teatro e música) e que o torne na 
sede da atividade cultural do concelho.
Organização de concertos com os vários coros da Re-
gião, acompanhados pelos vários órgãos localizados nas 
mais diversas igrejas da ilha.
Homenagear os nossos artistas locais, escolhidos pela 
comunidade, através de concertos com filarmónicas e 
de música clássica.
Realização de concertos de órgão nas igrejas do conce-
lho.
Divulgação nacional e internacional do Centro Cultural e 
de Congressos de Angra do Heroísmo para organização 
de iniciativas de caráter científico e cultural.
Criação de um ecomuseu ao longo das freguesias da 
costa sul da ilha, entre Angra do Heroísmo e Praia da 
Vitória, com vista à promoção do património militar e 
valorização da batalha da Salga como polo de atração 
turística.
Promoção do património histórico militar através da 
criação da rota das fortificações da ilha Terceira.
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A nossa prioridade é dar vida à cidade e ao 
concelho de Angra do Heroísmo. A revitali-
zação da cidade de Angra do Heroísmo é o 
desafio a que a candidatura do BE pretende 
dar resposta.

Para o BE, ‘revitalizar’ é reabilitar edificado para que 
deixemos de ser um concelho de casas sem gente, e 
de gente sem casa, para devolvermos a cidade a quem 
pretende fazer dela o seu local de residência, sem ter 
de pagar rendas incomportáveis.

O Património Cultural faz-se de edificado com inte-
resse histórico relevante e das pessoas que desejam 
dar-lhe vida.

A escolha que os munícipes farão nestas eleições au-
tárquicas é simples: reservar a cidade de Angra do He-
roísmo, exclusivamente, para turistas, ou conciliar An-
gra do Heroísmo dos angrenses, e terceirenses, com 
uma atividade turística planeada e sustentável.

São demasiados os espaços abandonados e desapro-
veitados que perduram e transitam entre executivos 
camarários, como se de uma fatalidade se tratasse. 
Está na altura de iniciar um processo de reativação de 
espaços tidos como condenados ao abandono.

educAção
Suportar o pagamento das mensalidades de creche a 
famílias com rendimentos até ao 4.º escalão de IRS, 
em todas as creches do concelho.
Extensão do sistema de apoio aos estudos ‘Estuda +’ 
aos alunos do ensino básico, secundário e profissio-
nal.
Promoção da oferta de atividades de enriquecimento 
curricular para as crianças do ensino pré-escolar e do 
1.º ciclo.
Garantir, sempre que se justifique, o transporte gra-
tuito, não coberto pela ação social escolar, para as 
crianças que frequentam o ensino pré-escolar e 1.º 
ciclo do ensino básico.

gestão AutárQuicA
Integração, através de um mecanismo participado por 
trabalhadores e sindicatos, de todos os trabalhadores 
precários, incluindo os beneficiários dos vários pro-
gramas ocupacionais nos serviços do município e da 
Teramb.
Incluir no caderno de encargos das obras e serviços 
a serem adjudicados pela autarquia, a obrigação das 
empresas candidatas não contarem com trabalhado-
res precários ao seu serviço.

cÂmArA municiPAl

PAulo mendes
Psicólogo, 38 anos

PHilliPA cArdoso
Artista Plástica, 38 anos

MANDATÁRIA

AssemBleiA municiPAl

ricArdo 
toste

Mecânico de 
Manutenção , 47 anos

gustAAf
VAn mAnen

Músico, 71 anos
INDEPENDENTE

orlAndo 
guerreiro
Nadador Salvador,

40 anos

PAulo mendes
Psicólogo, 38 anos

euláliA
Bendito

Funcionária Pública,
 55 anos

mAriA furtAdo
Operadora de Caixa, 

56 anos
INDEPENDENTE

mArlisA
furtAdo
Desempregada,

22 anos

ildA
mendonçA
Assistente Técnica,

58 anos

ricArdo
rAPoso

Assistente
Operacional, 43 anos

comPromissos
PArA o concelHo
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Limitar a atribuição, pela autarquia, de quaisquer be-
nefícios fiscais, isenções, reduções de taxas e apoios 
exclusivamente a entidades que contem com, pelo 
menos, 75% dos seus trabalhadores com contratos 
de trabalho sem termo.

AmBiente
Apoio direto aos munícipes na certificação e no 
acompanhamento de candidaturas a apoios financei-
ros para o combate à praga das térmitas.
Descontinuação da utilização do glifosato na via pú-
blica, introduzindo alternativas viáveis e amigas do 
ambiente.
Elaboração de um plano de arborização para a cidade 
de Angra do Heroísmo e freguesias do concelho, com 
recurso a árvores autóctones.
Implementação de uma unidade de tratamento mecâ-
nico e biológico de resíduos para triagem de resíduos 
indiferenciados, acompanhada pela redução da capa-
cidade da incineradora.
Extensão da recolha seletiva porta-a-porta de resí-
duos a todas as freguesias do concelho.

Introdução da recolha seletiva de resíduos orgânicos 
para viabilização da produção de composto para a ati-
vidade agrícola.
Candidatar a fundos estruturais europeus um projeto 
para comparticipar a aquisição de unidades de com-
postagem doméstica e respetivo programa de forma-
ção e monitorização.
Incentivar a criação de unidades de compostagem co-
munitária.
Criação da provedoria dos animais.
Apoiar as associações de proteção animal.
Esterilizar gratuitamente os animais errantes, de for-
ma a reduzir o abate de animais saudáveis.
Registo gratuito de cães nas freguesias.
Fim do financiamento a espetáculos, com fins comer-
ciais, que inflijam sofrimento a animais.
Reforço do orçamento para a limpeza das ribeiras.
Criação de um sistema de reintrodução de flora nativa 
em zonas de falésia e de ribeiras com o objetivo de 
desacelerar o processo de erosão;


