
A forçA do Bloco  
fAz A diferençA

Das atribuições que constituem os interesses da 
população da calheta através dos domínios da Camara 
Municipal, o Bloco de esquerda não quer descorar a 
sua responsabilidade em qualquer que seja, salienta-
se especial atenção para o ambiente e saneamento 
básico nomeadamente o abastecimento de água. 
Todos sabemos que a água é um bem essencial e, no 
seu todo, um bem necessário e imprescindível a todos 
calhetenses. Será sem dúvida a grande aposta do Bloco 
de Esquerda nesta campanha eleitoral. É necessário 
empenhar esforços no reforço do abastecimento de água 
a toda a população do concelho e de uma vez por todas 
deixarmos de ver carros camarários a fazer transporte 
de água durante a época de estio numa tentativa de 
colmatar uma deficiência que todos anos é visível nas 
estradas do concelho, pretende-se também requalificar 
os reservatórios existentes bem como construir novos 
reservatórios e é também importante não apostar só na 
quantidade mas também na qualidade da água e, ainda 
neste capítulo é também necessário pensar na questão 
do abastecimento de água à lavora.
Na gestão dos resíduos avançar com a recolha seletiva de 
lixo e encontrar parcerias na solução do escoamento do 
lixo que não tem cabimento no centro de processamento 
de resíduos de Ilha.
Nos transportes e comunicações dar atenção às redes 
viárias municipais, ao problema dos caminhos de 
vocação agrícola tentando resolver o problema através 
de parcerias potenciadas entre a camara e o governo 
regional pois este é um assunto a resolver e na criação 

de uma nova rota experimental de serviço transportes 
públicos terrestres nomeadamente, no sentido inverso, 
ou seja, Calheta/Topo/Calheta à hora de almoço e 
alternados Calheta/Ribeira Seca/Norte Pequeno e vice-
versa também na hora do almoço.
Na rubrica da educação o município deverá ser parceiro 
com as escolas do concelho nas suas atividades de 
abertura com a comunidade.
No património e cultura o Bloco na presidência pretende 
apoiar as bandas filarmónicas do concelho, perceber 
o que se passa com o Centro Cultural da Calheta e 
fazer com que passe a ser uma instituição de elevada 
importância na promoção da cultura no concelho.
Nos Tempos livres e desporto, pretende-se dotar o 
estádio de futebol municipal de equipamento para que 
este possa estar preparado para diversas situações, 
nomeadamente estágios e formação desportiva e 
criar zonas de lazer ao longo da costa do concelho, 
nomeadamente zonas balneares. 
No que diz respeito a Ação social o Bloco defende uma 
mudança nas políticas e nas práticas e, promover junto 
das instituições a cobertura em todo o concelho de 
atividades de ocupação dos tempos livres para todas as 
idades.
A saúde é um bem essencial e, se a saúde é um direito 
adquirido com a nacionalidade, se Calheta é um concelho 
onde não existe hospital e o centro de saúde concelhio não 
oferece aos seus utentes todas as valências necessárias 
a um bom despiste e acompanhamento na saúde da 

população, então é necessário junto do governo regional 
perceber e encontrar soluções para que os calhetenses 
possam estar mais próximos dessas valências como 
é o caso da construção de um heliporto no concelho, 
projeto que partiu de promessas eleitoralistas e que até 
hoje não saiu do papel.
Em relação ao bem-estar animal é necessário que 
atuemos, pois estes fazem parte do nosso cotidiano e, 
neste mandato pretende-se criar um canil municipal ou 
em alternativa unir esforços e apoiar a criação de um 
canil de ilha.
Calheta tem de fortalecer o seu núcleo empresarial, 
porque só através do poder económico teremos força 
para combater as adversidades que nos possam surgir, 
podermos atrair mais investimento ao concelho e não 
ficar de braços cruzados a ver as nossas empresas 
partirem, sendo que o bloco quer ser parceiro de todas 
as empresas com sede no concelho e logo que possível 
eliminar a taxa “derrama”, mais o Município deverá 
aproveitar e captar apoios nacionais especiais para 
constituição de empresas e, estudar a criação de uma 
incubadora de empresas, ainda neste capítulo é de 
salientar também a intenção de inclusão de políticas e 
orçamento participativo.
Em relação ao ordenamento do território e urbanismo é 
necessário compreender que uma vila não é uma cidade 
em ponto pequeno, mas sim um povoamento do espaço 
com um tipo de vivência próprio que o caracteriza e 
nesse sentido é necessário rever as pastas do PDM e do 
POOC.
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Das atribuições que constituem os interesses da 
população da calheta através dos domínios da Camara 
Municipal, o Bloco de esquerda não quer descorar a 
sua responsabilidade em qualquer que seja, salienta-
se especial atenção para o ambiente e saneamento 
básico nomeadamente o abastecimento de água. 
Todos sabemos que a água é um bem essencial e, no 
seu todo, um bem necessário e imprescindível a todos 
calhetenses. Será sem dúvida a grande aposta do Bloco 
de Esquerda nesta campanha eleitoral. É necessário 
empenhar esforços no reforço do abastecimento de água 
a toda a população do concelho e de uma vez por todas 
deixarmos de ver carros camarários a fazer transporte 
de água durante a época de estio numa tentativa de 
colmatar uma deficiência que todos anos é visível nas 
estradas do concelho, pretende-se também requalificar 
os reservatórios existentes bem como construir novos 
reservatórios e é também importante não apostar só na 
quantidade mas também na qualidade da água e, ainda 
neste capítulo é também necessário pensar na questão 
do abastecimento de água à lavora.
Na gestão dos resíduos avançar com a recolha seletiva de 
lixo e encontrar parcerias na solução do escoamento do 
lixo que não tem cabimento no centro de processamento 
de resíduos de Ilha.
Nos transportes e comunicações dar atenção às redes 
viárias municipais, ao problema dos caminhos de 
vocação agrícola tentando resolver o problema através 
de parcerias potenciadas entre a camara e o governo 
regional pois este é um assunto a resolver e na criação 

de uma nova rota experimental de serviço transportes 
públicos terrestres nomeadamente, no sentido inverso, 
ou seja, Calheta/Topo/Calheta à hora de almoço e 
alternados Calheta/Ribeira Seca/Norte Pequeno e vice-
versa também na hora do almoço.
Na rubrica da educação o município deverá ser parceiro 
com as escolas do concelho nas suas atividades de 
abertura com a comunidade.
No património e cultura o Bloco na presidência pretende 
apoiar as bandas filarmónicas do concelho, perceber 
o que se passa com o Centro Cultural da Calheta e 
fazer com que passe a ser uma instituição de elevada 
importância na promoção da cultura no concelho.
Nos Tempos livres e desporto, pretende-se dotar o 
estádio de futebol municipal de equipamento para que 
este possa estar preparado para diversas situações, 
nomeadamente estágios e formação desportiva e 
criar zonas de lazer ao longo da costa do concelho, 
nomeadamente zonas balneares. 
No que diz respeito a Ação social o Bloco defende uma 
mudança nas políticas e nas práticas e, promover junto 
das instituições a cobertura em todo o concelho de 
atividades de ocupação dos tempos livres para todas as 
idades.
A saúde é um bem essencial e, se a saúde é um direito 
adquirido com a nacionalidade, se Calheta é um concelho 
onde não existe hospital e o centro de saúde concelhio não 
oferece aos seus utentes todas as valências necessárias 
a um bom despiste e acompanhamento na saúde da 

população, então é necessário junto do governo regional 
perceber e encontrar soluções para que os calhetenses 
possam estar mais próximos dessas valências como 
é o caso da construção de um heliporto no concelho, 
projeto que partiu de promessas eleitoralistas e que até 
hoje não saiu do papel.
Em relação ao bem-estar animal é necessário que 
atuemos, pois estes fazem parte do nosso cotidiano e, 
neste mandato pretende-se criar um canil municipal ou 
em alternativa unir esforços e apoiar a criação de um 
canil de ilha.
Calheta tem de fortalecer o seu núcleo empresarial, 
porque só através do poder económico teremos força 
para combater as adversidades que nos possam surgir, 
podermos atrair mais investimento ao concelho e não 
ficar de braços cruzados a ver as nossas empresas 
partirem, sendo que o bloco quer ser parceiro de todas 
as empresas com sede no concelho e logo que possível 
eliminar a taxa “derrama”, mais o Município deverá 
aproveitar e captar apoios nacionais especiais para 
constituição de empresas e, estudar a criação de uma 
incubadora de empresas, ainda neste capítulo é de 
salientar também a intenção de inclusão de políticas e 
orçamento participativo.
Em relação ao ordenamento do território e urbanismo é 
necessário compreender que uma vila não é uma cidade 
em ponto pequeno, mas sim um povoamento do espaço 
com um tipo de vivência próprio que o caracteriza e 
nesse sentido é necessário rever as pastas do PDM e do 
POOC.
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No que diz respeito à gestão autárquica os candidatos 
do Bloco de Esquerda às eleições de 01 de outubro 
de 2017 para a Camara da Calheta comprometem-
se a desempenhar o seu mandato com respeito 
pelo cumprimento do interesse público, atuando 
com transparência, rigor e com independência 
relativamente a lobbies económicos, clientelismo 
e, promovendo com as suas propostas e votações a 
democracia participativa, a justiça social, a igualdade 
e combater a precariedade laboral na autarquia e 
centrar a intervenção política na defesa da qualidade 
de vida dos calhetenses, promovendo as melhores 
soluções urbanísticas e ambientais e a preservação do 
património cultural, tendo sempre uma visão do bem 
público comum.
Promover a existência de serviços públicos de 
qualidade e o acesso universal aos mesmos, 
designadamente defendendo a titularidade e gestão 
pública dos sistemas de abastecimento público de 
água e saneamento básico. 
Promover o trabalho em equipa e o bom relacionamento 
entre as instituições autárquicas locais, numa parceria 
Camara Junta, para que se possa de uma forma 
abrangente estar mais próximo da população, dos 
seus anseios e, dedicar uma visita regular às juntas 
de freguesia do concelho para gestão próxima da 
população e das necessidades das freguesias do 
concelho.

cÂMArA MUniciPAl

AntÓnio 
nUneS

Escritorário, 37 anos

 SÍlviA BrASil
Operadora de Caixa - 

41 anos
INDEPENDENTE

PAUlo
fonteS

Assistente Técnico,
 42 anos

roSA MAchAdo
Servente de Limpezas,

45 anos
INDEPENDENTE

lUÍS MAnSo
Mecânico, 25 anos
INDEPENDENTE

fernAndo 
SilveirA

Ass. Operacional, 41 anos
INDEPENDENTE

rodrigo 
SilveirA

Animador, 20 anos
INDEPENDENTE

coMProMiSSoS
PArA o concelho

cAlhetA, UM lUgAr PArA viver
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Calheta, um lugar para viver! É certamente um 
“slogan” construtivo, positivo e empenhado em vencer 
e, vencer é também o desafi o que o Bloco de Esquerda 
apresenta a toda a comunidade deste concelho.

Por todo o país e o nosso concelho não é exceção, 
a população sente o aperto económico em que nos 
encontramos. O desemprego, a precariedade no 
trabalho, os salários baixos, a diminuição de alguns 
serviços públicos levam a muitas casas angustia 
ou desespero e, como consequência, o êxodo 
da população jovem que não encontra meio de 
subsistência no concelho, contribuindo assim para 
um despovoamento cada vez mais visível.

As autarquias sejam elas as Camaras ou as Juntas de 
Freguesia são o poder mais próximo dos cidadãos e, 
não podem por si alterar este estado de coisas, mas 
podem e devem colocar os seus recursos ao serviço 
deste incidente coletivo.

Calheta pode ser um concelho diferente, não pela 
negativa como hoje é conhecido, mas sim, pela 
positiva onde as pessoas desejem cá viver, pela nossa 
tranquilidade, paz, segurança, beleza mas também 
por ser um lugar que dê resposta às necessidades de 
quem nos procura, seja em férias, seja em busca de 
um lugar para viver e para isso precisamos ser mais 
pro ativos e captar investimento. Não podemos deixar 
que os nossos conterrâneos saiam do concelho por 
não terem condições para cá viver. 

Acreditamos que todos os calhetenses são 
importantes e por isso mesmo vemos esta candidatura 
como uma representação da defesa do bem comum 
e não apenas para alguns, esta é a grande força que 
motiva a nossa candidatura.

O Bloco quer ser uma força decisiva para abertura de 
um novo ciclo autárquico. O critério do êxito de um 
governo autárquico deixa de ser o da quantidade de 
betão que se contrata, mas o da satisfação dos direitos 
das pessoas, dos indicadores de igualdade e coesão 
social, da sustentabilidade ambiental, da participação 
cidadã nas decisões e na vida da comunidade. Não 
deixamos ninguém para trás. Exigimos direitos de 
cidadania, territórios inclusivos e ambientalmente 
sustentáveis, democracia ampla e descentralização, 
coesão e combate às assimetrias e desigualdades. 

Nas eleições autárquicas de 01 de Outubro do corrente 
ano vamos fazer a diferença, vamos votar Bloco de 
Esquerda, a solução equilibrada para acompanhar 
os desígnios do concelho da Calheta, vamos tornar 
Calheta, um lugar para viver!

Calheta_FOLHETO A3 CONCELHIO.indd   2 15/08/2017   01:52:17


