
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
A Democracia Local é a base da democracia. É ao nível 
local que a participação pode e deve ser mais intensa, 
considerando a proximidade das respostas a dar. Perante 
a política de turistifi cação dos territórios que tem sido 
levada a cabo pelo município de Lagoa, as células mais 
pequenas do poder local, as freguesias, devem ser um 
esteio de resistência ao desmantelamento da memória 
das localidades e à ausência de soluções para promover 
a fi xação das populações. 

ALTERNATIVA POLÍTICA
O Bloco de Esquerda é a alternativa que pensa nas pessoas 
e apresenta soluções concretas para os problemas reais 
dos lugares, partindo sempre do pressuposto que os 
lugares são primeiro as pessoas. Ferragudo é de uma 
beleza única no Algarve, que merece ser preservada e 
vivifi cada. A população do casario antigo é substituída 
todos os dias por habitantes intermitentes, que não vivem 
a vila da mesma forma. É preciso parar com a degradação 
através de regras que garantam a preservação do 
passado e as comodidades do presente. É fundamental 
dar assistência aos mais idosos e às crianças e jovens 
da freguesia, pensando em programas ocupacionais e de 
ajuda às situações sociais mais graves.

FERRAGUDO COM GENTE
O século XXI foi perdido para Ferragudo, pois não houve 
capacidade para gerar um plano de proteção da sua 
singularidade, para evitar o envelhecimento populacional 
ou a desertifi cação da malha antiga. A excessiva 
turistifi cação desprezou as artes e ofícios tradicionais 
e apostou em produtos genéricos sem valor cultural. A 
pesca tradicional declinou e o prometido portinho de 
pesca, amarrado à marina, desapareceu do mapa de 
ambições políticas. 

O Bloco de Esquerda compromete-se a observar os 
seguintes princípios:

• Promover a Democracia Participativa, valorizando a 
ampla divulgação de informação como instrumento 
ao dispor de todos os cidadãos e usar o referendo 
como base decisória;

• Denunciar cabalmente a falta de transparência, a 
corrupção e o clientelismo nas autarquias locais;

• Centrar a política na defesa da qualidade de vida, 
promovendo as melhores soluções urbanísticas e 
ambientais e a preservação do património cultural;

• Assegurar a mais livre fruição do espaço público, 
evitando formas de discriminação e mercantilização 
da fruição do mesmo.

AUTÁRQUICAS 2017

A FORÇA DO BLOCO 
FAZ A DIFERENÇA

FERRAGUDO

CONTIGO PARA
O MELHOR!
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1. Criação de Orçamento Participativo no valor entre 0,5% e 1% do orçamento;
2. Regulamentação de subsídios a atribuir às coletividades locais, mediante critérios de equidade e justiça;
3. Denúncia das formas de trabalho permanente que não resultam de contratos de trabalho, nomeadamente os 

recorrentes CEI;
4. Classifi cação do património edifi cado;
5. Reposição de algumas das bicas de água antigas de Ferragudo;
6. Proteção ambiental da zona costeira entre a Ponto do Altar e Carvoeiro
7. Criação de espaços verdes e equipamentos coletivos;
8. Promoção da reabilitação urbana;
9. Requalifi cação da Baixa de Ferragudo (canal);
10. Criação de via ciclável entre a Ponte de Portimão/Parchal e Ferragudo (Ecovia);
11. Recuperação da Ponte dos Arquinhos;
12. Criação de um banco habitações de rendas sociais integrado na malha urbana existente;
13. Promoção de voluntariado cívico sénior que potencie as atividades físicas e psicológicas gratifi cantes
14. Constituição de uma Casa da Juventude;
15. Exigência de uma carreira de autocarro que ligue Ferragudo a Lagoa.
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CANDIDATOS À
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JORGE RAMOS, candidato à Câmara 
Municipal de Lagoa e ANDREIA PAIS, 
candidata à Assembleia Municipal de Lagoa.

A candidatura do Bloco de Esquerda tem como grandes 
objetivos defender a inclusão social, combater a pobreza 
e a precariedade laboral, defender para que haja melhor 
atendimento público na saúde, melhor educação nas 
nossas escolas, uma melhor mobilidade no concelho, 
defender o ambiente e os direitos dos animais.

VOTA Bloco de Esquerda
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