
A forçA do Bloco  
fAz A diferençA

ApostA nA economiA e no
emprego
Defendemos um plano de requalificação urbana que te-
nha como objetivo desenvolver o emprego e promover o 
turismo através duma ambiência urbana mais agradável.
Em articulação com o Governo Regional, queremos 
promover a diversificação e apoiar a produção agrícola 
biológica como forma de combater a monocultura, po-
tenciar a economia, proteger o ecossistema, incentivar 
uma alimentação saudável, reduzir as importações e fo-
mentar o emprego.
Pretendemos melhorar o apoio às microempresas, 
criando assim mais empregos e dinamizando a econo-
mia local.

Ação sociAl junto dos
cidAdãos
Como consequência das políticas austeritárias do go-
verno PSD/CDS muitos cidadãos do nosso concelho 
passam dificuldades terríveis, o que exige da parte dos 
órgãos autárquicos uma maior preocupação e proximi-
dade na área social. Propomos a criação de gabinetes 
de acção social nas juntas de freguesia, com capacidade 
móvel, através de protocolos com as juntas e em articu-
lação com a ação social regional, de forma a potenciar 

meios humanos e materiais.
Defendemos, no atual quadro social, que o escalão do 
IMI a pagar no concelho seja a taxa mínima.

educAção e culturA e 
desporto
Plano de emergência social: Garantir nas escolas da res-
ponsabilidade da autarquia pequenos-almoços a todos 
os alunos e refeições quentes nos períodos de férias às 
crianças que o solicitem ou que a ação social sinalize. 
Garantir que seja assegurado o transporte para a es-
cola a todas as crianças. Tornar gratuito o acesso das 
crianças a serviços culturais e desportivos do município 
e apoiar o banco de livros e material escolar para troca. 
Facilitar o acesso dos estudantes carenciados às bolsas 
de estudo. Apoiar os estudantes universitários estabele-
cendo parcerias com as Universidades de forma a ajudar 
os estudantes na sua estadia durante a formação.
Uma política séria de apoio às associações culturais: 
Queremos pôr em prática efetiva o Conselho Consultivo 
Municipal de Cultura - órgão consultivo da autarquia já 
aprovado pela Assembleia Municipal - como forma de 
envolver democraticamente as entidades na evolução 
cultural do concelho.

Bem-estAr AnimAl
Defendemos a esterilização para todos os animais er-
rantes, esterilização gratuita para animais de famílias 
carenciadas e para animais adotados no município; cui-
dados veterinários acessíveis, isenção do pagamento de 
licença e gratuidade na colocação do microchip. Garan-
tir que o centro de recolha/canil aposta na esterilização 
e não no abate e que promove campanhas para a adoção 
responsável. 
Defendemos a proibição da realização de espetáculos 
que inflijam danos físicos ou psicológicos aos animais. 
Defendemos a criação de parques para cães “Dog park” 
(que podem ser incluídos nalguns parques do municí-
pio).
Defendemos a promoção de campanhas de sensibiliza-
ção para o bem-estar animal, especialmente nas esco-
las, e fiscalização, de modo a responsabilizar os donos 
pela falta de cuidados com os seus cães, que garanta 
uma melhor higiene urbana.

Acessos
Queremos eliminar no município as barreiras arquitetó-
nicas no acesso a todos os espaços públicos e serviços 
de primeira necessidade por pessoas de mobilidade re-
duzida; criar condições para a sua mobilidade nos trans-
portes e na via pública e aumentar o número de parques 
de estacionamento dentro da cidade. 
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cÂmArA municipAl

mário moniz
Empresário, 62 anos

miguel cruz
Médico, 41 anos

 mAriA josÉ 
rodrigues

Manicure / Pedicure, 
46 anos 

luÍs silVA
Empresário, 25 anos

sÍlViA 
mAcHAdo

Farmaceutica, 36 anos

nAtáliA diAs 
Fisioterapeuta,

 34 anos

AssemBleiA municipAl

dáciA costA
 Empresária, 59 anos

 liliAnA 
sousA
Assistente

Operacional, 39 anos

ricArdo 
furtAdo

Téc. Informático,
 31 anos

AntÓnio 
furtAdo

Assistente 
Operacional, 38 anos

 joão
correiA

Empresário, 33 anos

frAncisco 
melo

Aeroabastecedor,
52 anos

O Orçamento Participativo é um processo democrático 
participado, através do qual os cidadãos de uma 
comunidade decidem o destino de uma parte dos 
recursos públicos disponibilizados pelo Município. 
Este processo tem como principais objetivos uma 
maior aproximação das políticas públicas às reais e 
expectantes necessidades dos cidadãos. Ao mesmo 
tempo potencia o exercício de uma cidadania 
participada, ativa e responsável.

O Orçamento Participativo do Município deverá 
assentar num modelo de caráter deliberativo, dividido 
em duas fases, uma primeira fase em que os cidadãos 
são convidados a apresentar as suas propostas de 
investimento e uma segunda fase onde os cidadãos 
decidem, através de votação, as propostas vencedoras 
a incluir no Orçamento Municipal do ano seguinte. 
Defendemos o orçamento participativo e o aumento 
da verba orçamental atribuída.

defendemos a manutenção na esfera 
pública do serviço de águas e resíduos, 
não permitindo a sua privatização ou 
concessão a privados.

gestão AutárQuicA 
trAnspArente e 
pArticipAdA

umA cÂmArA proAtiVA e eficAz
nA eVolução do concelHo

acores.bloco.org

A forçA do Bloco 
fAz A diferençA

Temos assistido a uma constante perda de valências, 
quer económicas, quer de serviços da administração 
pública, no nosso concelho. E tudo isto com a anuên-
cia mais ou menos formal dos órgãos autárquicos, 
principalmente no que respeita às decisões centralis-
tas do Governo Regional. A defesa dos interesses do 
nosso concelho tem de estar acima dos compromis-
sos partidários alheios às pessoas.

A boa circulação de pessoas e mercadorias entre as 
três ilhas é peça fundamental para o nosso desenvol-
vimento económico. Defendemos a progressiva me-
lhoria do sistema de transportes de forma a privilegiar 
o Triângulo.

As acessibilidades são a pedra angular da nossa eco-
nomia. Tudo faremos para manter viva a luta pela am-
pliação do aeroporto da Horta.

A oferta de ligações aéreas é fundamental para o in-
cremento do turismo. Reivindicamos o reatamento 
dos voos da TAP.

Uma das melhores zonas de veraneio da nossa ilha 

permanece ao abandono. Não deixaremos cair no es-
quecimento a necessidade de requalifi cação e reaber-
tura das Termas do Varadouro.

Temos de criar condições que permitam as obras de 
saneamento básico e a requalifi cação da frente-mar. 
Exigimos a conclusão da 2ª fase da variante.

Apoiamos a decisão de gestão do Centro de Proces-
samento de Resíduos da Ilha do Faial pela Câmara 
Municipal, não aceitando a sua exploração concessio-
nada a privados. Mas queremos maior aproveitamen-
to e dinamização daquela estrutura de forma a per-
mitir a valorização e reciclagem dos resíduos urbanos 
que, para além de constituir um avanço nas condições 
da saúde pública e no estímulo ao equilíbrio ecológico 
da nossa ilha, se traduzirá num serviço à agricultura 
através do fornecimento de composto e fertilizantes 
biológicos.

Uma das mais movimentadas marinas do mundo 
é nossa e já não consegue responder à crescente 
afl uência de iates. Lutaremos pelo melhoramento de 

condições na nossa marina e pelo aumento da sua ca-
pacidade.
Algumas das obras realizadas no nosso porto não cor-
responderam às expetativas criadas, sendo mesmo 
adulteradas em relação aos projetos iniciais. De porto 
seguro, passámos a baía de movimentação marítima 
instável, mercê de incompetência ou incúria. Exigire-
mos que seja reposta a segurança dentro do nosso 
porto, recorrendo às entidades competentes como o 
LNEC para análise das falhas e auscultação das respe-
tivas soluções.

São cada vez mais os interessados nas potencialidades 
dos nossos mares, no conhecimento das suas rique-
zas e potencial biotecnológico. A sua implementação 
no concelho não só se traduzirá num polo económi-
co, mas também num potenciador da instalação de 
empresas de biotecnologia, e outras de múltiplos ser-
viços. Pugnaremos para que seja sedeado, no nosso 
concelho, o Centro de Investigação das Ciências do 
Mar através do DOP como embrião deste projeto de 
investigação.
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