
A forçA do Bloco  
fAz A diferençA

comércio
Reformular a tabela de taxas, com adoção definitiva da 
isenção de taxas sobre publicidade fixa para as pequenas 
empresas.
Proteger os pequenos negócios, com adoção de uma 
taxa progressiva na derrama.
Apoiar o comércio tradicional, com novas ações 
promocionais, alargadas a diversas zonas da ilha.
Promover a Zona Industrial com vista à fixação de 
novas empresas, numa atitude proativa de captação de 
investimento.

cidAdAniA
Acreditar numa ilha inclusiva e solidária.
Acreditar numa ilha democrática, participativa e aberta 
aos jovens.
Promover a execução de Orçamentos Participativos.
Promover o referendo local, em questões estratégicas 
para o futuro do concelho.
Criar a figura do Provedor Municipal.
Divulgar as decisões dos órgãos autárquicos, com ampla 
difusão no site municipal, em mupis e na comunicação 
social da ilha.

Revitalizar o espaço urbano, democratizando-o para 
os usos da comunidade e elegendo-o como espaço 
privilegiado de intervenção cívica.
Cooperar com as freguesias, nos domínios da cultura, 
transportes, desporto e utilização de equipamentos 
coletivos.
Dinamizar a criação de uma TV Santa Maria na internet.
Promoção de Santa Maria como destino turístico.
Apoiar um desenvolvimento sustentável.

HABitAção
Baixar o IMI para a habitação própria e permanente.
Apoiar o arrendamento de habitação por famílias 
temporariamente necessitadas.

Apoio SociAl
Apoiar os desempregados e as famílias carenciadas, 
reforçando os serviços sociais.
Apoiar a rede e as instituições que promovem o 
voluntariado.
Constituição de uma equipa de apoio a idosos que vivam 
isolados.

educAção e formAção
Criação de uma bolsa de estudo integral ao melhor 
aluno.

Criação de apoios escolares/sociais aos alunos de 
excelência de cada turma da nossa escola de modo a 
incentivar o prosseguimento de estudos.

Fomentar atividades de formação profissional para os 
empregados do sector do turismo, de modo a incentivar 
a qualidade.

Colmatar a falta de condições infraestruturais para a 
lecionação da disciplina de Educação Física nas escolas 
do primeiro ciclo.

Oferecer à Associação de Estudantes da EBISMA 
equipamento informático.

Eliminar as dificuldades na manutenção do equipamento 
informático e falta de equipamentos adequados em 
alguns estabelecimentos do 1.º ciclo.

Estabelecer parcerias com diferentes entidades para 
criar ações de formação aos empregados do sector do 
turismo/restauração.

Colaborar com a EBISMA para a criação de um curso 
técnico profissional de Turismo.

VOTA Bloco de Esquerdax

cArloS oliveirA
cAndidAto à cÂmArA municipAl

pAulo SAnonA
cAndidAto à ASSemBleiA municipAl
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A forçA do Bloco  
fAz A diferençA

comércio
Reformular a tabela de taxas, com adoção definitiva da 
isenção de taxas sobre publicidade fixa para as pequenas 
empresas.
Proteger os pequenos negócios, com adoção de uma 
taxa progressiva na derrama.
Apoiar o comércio tradicional, com novas ações 
promocionais, alargadas a diversas zonas da ilha.
Promover a Zona Industrial com vista à fixação de 
novas empresas, numa atitude proativa de captação de 
investimento.

cidAdAniA
Acreditar numa ilha inclusiva e solidária.
Acreditar numa ilha democrática, participativa e aberta 
aos jovens.
Promover a execução de Orçamentos Participativos.
Promover o referendo local, em questões estratégicas 
para o futuro do concelho.
Criar a figura do Provedor Municipal.
Divulgar as decisões dos órgãos autárquicos, com ampla 
difusão no site municipal, em mupis e na comunicação 
social da ilha.

Revitalizar o espaço urbano, democratizando-o para 
os usos da comunidade e elegendo-o como espaço 
privilegiado de intervenção cívica.
Cooperar com as freguesias, nos domínios da cultura, 
transportes, desporto e utilização de equipamentos 
coletivos.
Dinamizar a criação de uma TV Santa Maria na internet.
Promoção de Santa Maria como destino turístico.
Apoiar um desenvolvimento sustentável.

HABitAção
Baixar o IMI para a habitação própria e permanente.
Apoiar o arrendamento de habitação por famílias 
temporariamente necessitadas.

Apoio SociAl
Apoiar os desempregados e as famílias carenciadas, 
reforçando os serviços sociais.
Apoiar a rede e as instituições que promovem o 
voluntariado.
Constituição de uma equipa de apoio a idosos que vivam 
isolados.

educAção e formAção
Criação de uma bolsa de estudo integral ao melhor 
aluno.

Criação de apoios escolares/sociais aos alunos de 
excelência de cada turma da nossa escola de modo a 
incentivar o prosseguimento de estudos.

Fomentar atividades de formação profissional para os 
empregados do sector do turismo, de modo a incentivar 
a qualidade.

Colmatar a falta de condições infraestruturais para a 
lecionação da disciplina de Educação Física nas escolas 
do primeiro ciclo.

Oferecer à Associação de Estudantes da EBISMA 
equipamento informático.

Eliminar as dificuldades na manutenção do equipamento 
informático e falta de equipamentos adequados em 
alguns estabelecimentos do 1.º ciclo.

Estabelecer parcerias com diferentes entidades para 
criar ações de formação aos empregados do sector do 
turismo/restauração.

Colaborar com a EBISMA para a criação de um curso 
técnico profissional de Turismo.
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Está na hora de abrir um novo ciclo na gestão 
autárquica de Vila do Porto. É preciso mudar e 
acreditar na mudança.

Nós acreditamos numa ilha mais democrática, mais 
participativa e mais aberta aos jovens. Numa ilha 
inclusiva e solidária com os mais fracos. A nossa visão 
é a de uma ilha aberta à região, ao país e ao mundo, 
aproveitando todas as vantagens desta cooperação.

Acreditamos no futuro da nossa ilha. Queremos para o 
nosso concelho o pleno emprego e o desenvolvimento, 
num quadro ambientalmente sustentável.

Vamos lutar por uma ilha participativa, que seja 
capaz de gerar o sentimento de pertença a todos 
os seus habitantes, com prioridade para o direito 
à cidadania e para os espaços públicos inclusivos, 
acessíveis, ecológicos e de qualidade, propiciadores 
de interação social, cultural, geracional e política, 
com reconhecimento das necessidades específi cas da 
população mais jovem e da mais idosa.

Só com todos e todas é possível criar alternativas 
concretas, justas e credíveis que respondam às 
verdadeiras necessidades da população. Vamos fazer 
a diferença!

cÂmArA municipAl

cArloS
oliveirA

Professor, 55 anos
INDEPENDENTE

pAulo
SAnonA
Ajudante de

Reabilitação, 49 anos

cátiA fAro
Camareira, 39 anos

AndreiA 
BrAGA

Repositora, 32 anos
INDEPENDENTE

mAriAnA 
fiGueiredo
 Estudante, 18 anos

INDEPENDENTE

pedro roQue
Controlador Aéreo, 47 
anos, MANDATÁRIO 

INDEPENDENTE

João
ferreirA

Professor, 57 anos
INDEPENDENTE

João limA
Operador Assistência 

em Escala, 23 anos
INDEPENDENTE

ASSemBleiA municipAl

pAulo
SAnonA
Ajudante de

Reabilitação, 49 anos

celeSte
SAnonA

Repositora, 40 anos

André
mirAndA

Cabeleireiro, 24 anos
INDEPENDENTE

cArloS
oliveirA

Professor, 55 anos
INDEPENDENTE

AnA SouSA
Cozinheira, 38 anos

INDEPENDENTE

AnA piedAde
Repositora, 19 anos

INDEPENDENTE

cátiA fAro
Camareira, 39 anos

João limA
Operador Assistência 

em Escala, 23 anos
INDEPENDENTE

AScenSão 
SouSA

Pensionista, 60 anos

compromiSSoS
pArA o concelHo

fAzer A diferençA por SAntA mAriA

A forçA do Bloco 
fAz A diferençA

ACORES.BLOCO.ORG

reABilitAção urBAnA
Baixar as taxas municipais para obras de recuperação 
de imóveis degradados.

Defender a preservação do património histórico, 
nomeadamente dos bairros do aeroporto, do forte de 
S. João Baptista e da zona histórica de Vila do Porto.

AmBiente

Ampliar a rede de saneamento.

Acreditar numa ilha sustentável.

Defender a Reserva Ecológica e aproveitar o seu 
potencial.

Limpar, despoluir e regularizar as ribeiras.

Alargar a rede de implantação de ecopontos e 
promover ações de sensibilização para a separação 
de resíduos.

Realizar auditorias energéticas aos edifícios 
municipais, com vista à redução dos consumos.

Atribuir mais benefícios no consumo de água às 
famílias que mais reciclam, incentivando a redução da 
produção de resíduos.

Defendemos a melhoria das condições higiénico-
sanitárias na piscina dos Anjos e na praia de S. 
Lourenço.

Defendemos a construção de mais tanques de água 
para apoio à lavoura em todas as freguesias.

Manutenção e reabilitação da rede de distribuição de 
água evitando fugas e desperdícios.

Investimento na captação de novos aquíferos e na 
retenção e utilização das águas das chuvas.

Educação e sensibilização ambiental para o bom uso 
da água. 

Esclarecimento da população sobre os prós e contras 
da instalação da base de lançamento de satélites.

moBilidAde
Defender a redução das tarifas aéreas entre Santa 
Maria e São Miguel.

Melhorar a oferta dos transportes públicos da ilha. 

Promover o acesso alargado à internet em banda 
larga, privilegiando as zonas de lazer, espaços verdes 
e parques da ilha.

culturA
Exigimos a requalifi cação do cinema do aeroporto, 
com novos espaços, novas valências e consumos 
culturais.

Instalação do Museu relacionado com o aeroporto de 
Santa Maria.

Apoiar os criadores/autores e as associações locais, 
envolvendo-os diretamente na programação cultural.

Incentivar a criação de novos públicos com uma 
programação cultural regular e diversifi cada.

Apoios mais transparentes e efetivos a todas as 
coletividades culturais e desportivas da nossa ilha.
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