
A forçA do Bloco  
fAz A diferençA

MoBilidAde
Adaptar os horários e circuitos do serviço de mini-bus às 
necessidades dos munícipes, incluíndo o alargamento do 
itinerário ao porto comercial durante os meses em que 
existe transporte marítimo inter-ilhas.
Encetar esforços para alargar o período de ligação de trans-
portes coletivos a Angra do Heroísmo e às freguesias do 
concelho.
Construção de ciclovias, incluíndo a ligação entre o porto 
comercial e centro da cidade, e criação de espaços de esta-
cionamento adequado para bicicletas.
Adaptar parques infantis a crianças com necessidades es-
peciais.

TurisMo
Criação de um sistema integrado de nomeação turística.
Requalificação do porto militar americano para escalas de 
navios de cruzeiro.
Levantamento das casas alugadas em regime de turismo 
habitacional.
Criação de um gabinete municipal de apoio e fiscalização 
ao Alojamento Local que concentre a gestão do licencia-
mento de Alojamento Local ou Turismo Habitacional.
Promover a confeção de pratos gastronómicos com recur-
so a produtos locais.
Reforçar a promoção do turismo náutico, virando a Praia da 
Vitória para o mar, apostando em melhorias significativas 
das infraestruturas que sirvam às diferentes modalidades.
Formação de pessoas para apresentação de itinerário do 
património do concelho.

educAção
Manuais gratuitos para todos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico.
Reforçar o programa municipal da atribuição de bolsas de 
estudo. 
Aumentar os apoios a creches e ATL que sejam da respon-
sabilidade da autarquia.

culTurA
Programação cultural diversificada.
Projetos de ensino artístico dinamizados pela Academia da 
Juventude e das Artes da Ilha da Terceira.
Descentralização do Outono Vivo, promovendo eventos 
em todas as freguesias do concelho.
Promover feiras de artesanato, apoiando e valorizando esta 
atividade como cultura e como fonte de receita.
Reforçar o apoio a filarmónicas e orquestras.

GovernAção responsável
Regulamentar o orçamento participativo.
Descentralizar reuniões municipais pelas freguesias do 
concelho.
Criação da figura de provedor do Munícipe.

urBAnisMo
Conservação e manutenção das infraestruturas da autar-
quia.

BeM-esTAr AniMAl
Esterilização para todos os animais errantes.
Esterilização gratuita para famílias carenciadas e para ani-
mais adotados no CROA intermunicipal e cuidados veteri-
nários acessíveis para animais de famílias carenciadas.
Isenção do pagamento de licença e gratuidade na coloca-
ção do microchip.
Garantir que o centro de recolha/canil aposta na esterili-
zação e não no abate e que promove campanhas para a 
adoção responsável. 
Sensibilização e fiscalização de modo a responsabilizar os 
donos pela falta de cuidados com os seus cães e a garantir 
uma melhor higiene urbana.
Construção de parques para cães (“Dog park”).
Fim do financiamento público a eventos que inflijam dor/
sofrimento a animais.

pArTicipAção, A voz dA 
cidAdAniA
É nosso objetivo envolver os/as praienses nas decisões so-
bre o seu concelho, ouvi-los/as e aceitar humildemente as 
suas propostas, pois esta é a nossa ideia de democracia. 
Com todos e todas, sem arrogância, com humildade de-
mocrática, mas também com convicção e força na hora de 
defender os direitos comuns e individuais, queremos ouvir 
e fazer ouvir as melhores propostas para o concelho e para 
cada um e cada uma de nós, não deixando ninguém para 
trás.
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O Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições 
com um conjunto de pessoas determinadas a lutar 
pela Praia da Vitória, um concelho ímpar com enor-
mes potencialidades económicas por desenvolver. 
Tornar a Praia da Vitória num moderno centro de lo-
gística e de apoio técnico à aviação civil e ao tráfego 
marítimo é o caminho para o futuro. Não pactuaremos 
com projetos minimalistas que apenas servem inte-
resses exteriores ao concelho, à região e ao país, e que 
têm servido para operações de charme com o objetivo 
de manipular a população praiense.

Vivemos sob a ameaça de uma catástrofe ambiental, 
mas mesmo assim assiste-se à tentativa de silenciar o 
risco de saúde pública derivado da contaminação dos 
aquíferos e solos. Até quando viveremos na incerteza 
de, a qualquer momento, podermos abrir a torneira e 
bebermos água poluída? A saúde dos praienses está 
em primeiro lugar! Exigimos a limpeza dos aquíferos!

o Bloco de esquerda dá voz aos temas 
que a direita tenta silenciar. o Bloco é a 
força que faz falta na praia da vitória.

cÂMArA MunicipAl

AlexAndrA MAnes
Aj. Educação Especialista, 42 anos

AsseMBleiA MunicipAl

 AníBAl 
GArciA

Professor, 56 anos

víTor
pArreirA

Vigilante, 43 anos

cArolinA 
cosTA

Arquivista, 26 anos

AnA oliveirA
Ajudante de

Educação, 35 anos

MAriA
silveirA

Professora, 54 anos

luís pAz
Maquinista, 49 anos

GuilHerMe 
pArreirA

Músico, 29 anos

osvAldo 
JÚnior

Professor, 61 anos

sÓniA
BárBArA

Professora, 61 anos

coMproMissos
pArA o concelHo

A forçA Que fAz fAlTA!

acores.bloco.org

A forçA do Bloco 
fAz A diferençA

econoMiA
Implementação de plano de reabilitação do edifi cado 
devoluto e/ou degradado do concelho, com objetivo 
de criar bolsa municipal de arrendamento a preços 
controlados.
Elaborar um plano estratégico para a dinamização do 
comércio.
Instalação de cobertura amovível na Rua de Jesus, 
mantendo-a como pedonal e estratégica para a cida-
de.

eMpreGo e seGurAnçA 
lABorAl
Acabar com a precariedade laboral na autarquia, ga-
rantido a integração de todos os trabalhadores pre-
cários e ao abrigo de programas ocupacionais que 
correspondam a necessidades permanentes, com um 
contrato de trabalho que respeite todos os seus direi-
tos.
Recusar contratos externos com empresas que pro-
movam a precariedade laboral.

resposTA sociAl
Criar o Conselho Social Municipal, com o objetivo ga-
ranta a ligação entre IPSS e autarquia na intervenção 
social.
Criar Fundo de Emergência Social para assegurar a 
comparticipação total ou parcial das contas de eletri-
cidade, gás, água e despesas com cuidados de saúde 
de pessoas carenciadas.
Criação de um escalão gratuito de abastecimento do-
méstico de água.
Apoiar a reativação do serviço de eletricidade a famí-
lias carenciadas.
Estabelecer parcerias com a associações para o de-
senvolvimento de projetos de apoio às mulheres víti-
mas de violência doméstica, transformando a Praia da 
Vitória numa autarquia “amiga das mulheres”.

AMBienTe
Desenvolver esforços para a limpeza imediata dos so-
los e aquíferos contaminados, e garantir a monitoriza-
ção dos trabalhos de descontaminação.
Divulgação do resultado de análises da qualidade do 
ar e areia.
Terminar com a administração de herbicidas no com-
bate a ervas espontâneas, certifi cando o concelho 
como livre de herbicidas.
Reforço do orçamento para limpeza da orla costeira e 
ribeiras.
Instalação de uma unidade de tratamento mecânico e 
biológico para maximizar a recuperação de materiais 
recicláveis e valorizáveis.
Recolha seletiva de resíduos orgânicos, fomentando a 
produção de composto e a sua utilização na agricul-
tura.
Criar programas de formação sobre compostagem 
doméstica e concorrer a fundos estruturais europeus 
para incentivar esta prática.
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