
DEMOCRACIA LOCAL
Tendo em conta que é o poder autárquico aquele que 
está mais próximo das populações, também deve ser 
o mesmo a trabalhar mais em prol das suas gentes e 
costumes.
Deste modo, apresentamo-nos a eleições no próximo 
dia 1 de Outubro, com uma equipa coesa e diversifi cada, 
liderada por Maria do Carmo Pinto Leite, que representa 
a nossa freguesia!
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. As 
autarquias locais têm sido uma importante proteção de 
resistência à política de desmantelamento do Estado 
Social e do serviço público.

POLÍTICAS PARA AS PESSOAS
A mudança do “paradigma do betão e do asfalto” como 
modelo de gestão autárquica torna mais exigente a 
gestão autárquica na satisfação das necessidades das 
populações, que não passam pelos eventos pontuais ou 
pelo urbanismo entregue aos desejos dos privados.
É na pequena escala que se constroem empregos e se 
gera rendimento para muitas famílias. Por isso, o Bloco 
de Esquerda apoia a economia que respeita e valoriza os 
produtos locais, seja o artesanato, a restauração, a pesca 

ou a agricultura.
É na atenção dada aos mais vulneráveis socialmente, 
sejam idosos, jovens ou desempregados, que o equilíbrio 
social é reposto e se pode melhorar as respostas aos 
problemas de cada um e de cada família. 
Sabemos que esta é uma luta difícil, mas o Bloco de 
Esquerda não volta as costas às lutas árduas, enfrenta-
as e procura superá-las. Somos uma candidatura que 
lutará pela igualdade de oportunidades para todos e não 
só para alguns privilegiados!

PRINCÍPIOS POLÍTICOS
A candidatura do Bloco de Esquerda nesta freguesia 
compromete-se a observar os seguintes princípios no 
seu programa eleitoral:
Promover todos os meios de Democracia Participativa, 
valorizando a mais ampla divulgação de informação 
como instrumento ao dispor de todos os cidadãos.
Denunciar cabalmente a falta de transparência, a 
corrupção e o clientelismo nas autarquias locais;
Centrar a sua intervenção 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

PORCHES

CONTIGO PARA
O MELHOR!
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1.ª CANDIDATA
À ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA

MARIA DO CARMO 
PINTO LEITE

1. Manter a Loja Social a fi m de angariar dadores e atrair os mais necessitados;
2. Reforçar o Gabinete de apoio aos idosos nomeadamente no auxílio do tratamento de documentos;
3. Melhoria da acessibilidade de todas as ruas, sobretudo para pessoas com mobilidade reduzida;
4. Reforçar o apoio ao Centro de Apoio Social na freguesia;
5. Promover a reabilitação da literacia aos idosos nas escolas;
6. Aumento de espaços verdes e equipamentos coletivos;
7. Reclamação de recintos de prática desportiva de livre acesso;
8. Promoção da reabilitação urbana, em detrimento de nova construção;
9. Reforço de patrulhamento noturno especialmente no verão;
10. Melhoria da limpeza das ruas e ilhas ecológicas;
11. Reivindicar a renovação das bocas-de-incêndio e saneamento básico;
12. Reclamar um pólo museológico no âmbito das atividades artesanais do trabalho de barro.
13. Reivindicar a Extensão de Saúde de Porches permanente.  
14. Melhorar o site da freguesia com frequência atualização promovendo melhor transparência.

COMPROMISSOS COM A FREGUESIA DE PORCHES

CONTIGO PARA  
O MELHOR!

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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