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   UMFUTUROACONSTRUIR

    ,   ,      OBloco de Esquerda apresenta pela primeira vez listas na Póvoa de

.Lanhoso

 ,         Somos povoenses conhecemos e sentimos asdiferentes realidades vividas

 .     ,    noconcelho Unidos emprol da comunidade consideramos fulcral uma

            .alternativa de esquerda e de confiança que nãodeixe ninguémpara trás

       ,    Enquanto candidatas e candidatos do Bloco de Esquerda assumimos o

           compromisso de contribuir para que a política seja feita de forma

,        ,    transparente aproximando a população dos centros de decisão sendoessa

          ,  , aúnica forma de construir de factoumconcelho mais justo inclusivo

         .solidário onde todos e todas possamteruma vida digna

             Apolítica vaimuito para alémde eleições autárquicas de quatro emquatro

.        ,  anos Somos uma lista de gente com intervençãocívica permanentemente

          ,      ativa nas lutas que tocam às gentes da Póvoa de Lanhoso quer seja a luta por

           umserviço de transportes públicos que supra as necessidades de mobilidade

,           existentes serviços de saúde que não obriguem aspessoas adeslocações

             para ter as suas necessidades básicas atendidas e a luta contra as alterações

 -          climáticas perfeitamente conscientes que nãohá planeta Be que

          .  necessitamos repensara forma como as políticas do concelho são feitas O

           , ambiente não pode serapenas umponto de umprograma ougovernação

        .mas simumfator que determina que políticas tomar

1 - A HABITAÇÃO É UM DIREITO

          ,  Os custos da habitaçãosãouma grande parcela doorçamento familiar em

   ,       . especial dos jovens adultos sendo algo que temde sercombatido

  ,           Nos últimos anos ocusto de arrendamento temgalopado e a autarquia tem

     .que serparte integrante da solução

O Bloco de Esquerda propõe:

 Criação de um programa de rendas acessíveis.
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 Aumentar o apoio à Habitação Social, ao arrendamento social e à 
realização de obras em habitações de agregados carenciados.

 Criação de programas de incentivo à reabilitação de habitações 
degradadas, disponibilizando rendas acessíveis nesses espaços.

 Adquirir terrenos devolutos em zonas já urbanizadas do concelho 
para reforço do parque de habitação pública.

 Garantir o direito à habitação digna, humanizada, a preços e rendas 
controladas tendo em consideração as situações particulares de 
famílias com maiores carências económicas.

 A criação de uma Bolsa Municipal de Habitação.

 Dinamizar cooperativas de habitação.

2 - TRANSPORTES, ACESSIBILIDADES, INFRAESTRUTURAS E 
MOBILIDADE

É necessário dar prioridade ao transporte público também por questões 
ambientais. Para o Bloco de Esquerda é inaceitável que de momento não 
existam transportes públicos para sair do concelho ao fim de semana. É 
necessário apostar em outro modelo de transportes coletivos e municipais
que vá de encontro às necessidades da população e que tendencialmente 
se tornem gratuitos.
 Queremos construir uma vila segura, com ruas, avenidas e praças 
destinadas à convivência entre as pessoas. Uma vila que opte pela 
mobilidade democrática, sem privilégios, que estimula a interação social e
a responsabilidade ambiental.
É propósito do Bloco de Esquerda trazer de novo à ribalta projetos que, 
por políticas erradas, foram esquecidos ao longo dos tempos.

O Bloco de Esquerda propõe:
 

 Garantir a frequência dos transportes interconcelhios aos fins de 
semana e durante a semana com alargamento de horários e 
itinerários, sobretudo nas ligações a Braga e Guimarães.

 Exigir a adaptabilidade dos transportes interconcelhios para pessoas
com mobilidade reduzida ou com outras necessidades especiais.

 Exigir, junto da CIMAVE, o reforço dos fundos do Programa de Apoio 
à Redução do Tarifário para generalizar os descontos nos passes e 
caminhar para a gratuitidade.
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 Criar um serviço urbano municipal com circuito e frequência que 
responda às necessidades dos e das habitantes das várias 
freguesias do concelho, para que não estejam dependentes de 
transporte individual.

 Criação de um serviço de transportes concelhio a pedido, destinado 
a situações urgentes e a pessoas com mobilidade reduzida e outras 
necessidades especiais.

 Construção de central de camionagem.

 Apostar nas ciclovias e em lugares destinados ao estacionamento 
de bicicletas.

 Criação de uma rede municipal de bicicletas/trotinetes partilhadas 
para promover a movimentação das pessoas sob forma mais 
saudável e com menos poluição.

 Pedonalizar os espaços dos centros da vila e freguesias, tornando-os
locais seguros de convívio, brincadeira e contacto com a natureza.

 Garantir a acessibilidade universal: construir estacionamentos na 
periferia da vila, alargar passeios, elevar passadeiras e remover 
barreiras arquitetónicas para converter o espaço público do 
concelho num espaço seguro para todas/os, independentemente 
das suas condições físicas.

 Concretização da via do Ave (Ligação Póvoa-Taipas).

 Requalificação ponderada de vias municipais de circulação.

3 - ÁGUA E SANEAMENTO

Lamentavelmente a realidade não nos mostra um concelho com níveis de 
desenvolvimento sustentável nesta área, pois ainda existem locais e 
freguesias sem saneamento e abastecimento de água.
Outrora as verbas disponibilizadas pelos governos centrais e fundos 
comunitários, por opções erróneas, não foram canalizadas para a 
conclusão total do saneamento e abastecimento de água.
Não se aceita que em plena segunda década do século XXI, num país da 
União Europeia, ainda existam concelhos sem implementação total de 
rede de saneamento básico e abastecimento de água.
Sabemos bem que a obra enterrada não se traduz em votos, contudo é 
um compromisso que o Bloco de Esquerda assume para com os 
povoenses em alterar este paradigma e pugnar pela cobertura total do 
concelho - O saneamento básico e a água são bens essenciais e jamais 
aceitaremos a sua privatização.
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O Bloco de Esquerda propõe:

 Investir na cobertura total da rede de saneamento básico e 
abastecimento de água potável.

 Garantir que os custos de ligação das habitações à rede não sejam 
imputados àqueles que há muito esperam por este serviço.

 Garantir o fornecimento de água de qualidade e assegurar o seu 
controlo analítico.

 Identificar os pontos de perda e de desperdício da água.

 Criar sistemas de aproveitamento de águas pluviais e residuais para
rega de espaços verdes.

 Garantir direito ao consumo de água mínimo garantido para todos 
os que se encontrem em situação social de grande 
empobrecimento, como os desempregados, pensionistas com 
pensões mínimas e rendimento social.

 Desagregação das tarifas exageradas de saneamento e resíduos 
sólidos urbanos da fatura de água.

 Incentivar a população para o regrado consumo de água.

4 - EDUCAÇÃO E DESPORTO

Urge desenvolver, em articulação com os agrupamentos de escolas 
existentes no concelho,  associações cívicas e culturais, um programa 
municipal de educação para a cidadania, que agrupe a educação formal e 
não formal e que integre dimensões como a promoção da participação 
cívica, o combate à discriminação de género, étnica ou orientação sexual, 
a prevenção do bullying, alimentação saudável e a promoção de valores 
igualitários, solidários e ecológicos.

A promoção do desporto escolar deve ser feita através de parcerias com 
as associações desportivas de modo a tornar este município mais 
participativo no desporto. É nosso compromisso associar ao desporto 
todas as práticas que traduzam um bom desenvolvimento humano com 
elevados patamares de saúde e bem-estar físico.

O Bloco de Esquerda Propõe:

 Defender a escola pública de qualidade.

 Dotar todas as escolas do Concelho das condições materiais e 
humanas que permitam melhorar as condições em que decorre o 
processo ensino-aprendizagem, investindo nas infraestruturas 
necessárias, nomeadamente, instalações desportivas e bibliotecas. 
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 Garantir que as cantinas estão sob controlo das escolas, impedindo 
a precarização dos seus funcionários.

 Alargar a rede pública do pré-escolar e de ATL’s para efetivo 
suporte às famílias.

 Criação de uma rede municipal de creches com horários flexíveis 
para dar resposta aos horários laborais da família.

 Envolver efetivamente a Câmara Municipal com todo o parque 
escolar instalado no município, desde as creches até ao Ensino 
Secundário, promovendo a permuta e partilha de meios, experiência
e conhecimentos.

 Acompanhar as necessidades das escolas e seus agrupamentos, 
designadamente no âmbito dos programas nacionais e regionais de 
combate ao insucesso escolar e de promoção de educação 
inclusiva.

 Criação de programas de sensibilização contra a violência no 
namoro, homofobia, racismo e xenofobia.

 Integração de crianças e jovens com necessidades especiais através
do desporto.

 Implementar a abertura de escolas aos fins de semana para 
atividades de lazer, desportivas e culturais.

 A criação de mais percursos para a prática de Caminhadas, BTT, 
Cicloturismo, etc. Lutaremos pela despoluição definitiva dos rios 
para que possamos utilizar o rio para desportos aquáticos também.

 Rentabilizar os recursos humanos, técnicos, materiais e 
organizacionais existentes, para promover o desporto/aventura 
aproveitando os excelentes recursos naturais do concelho.

 Promover a mediatização dos espetáculos desportivos amadores e a
consciencialização da importância da prática da atividade física.

 Promoção do desporto jovem e sénior através de programas 
específicos.

 Criação de um programa de apoio à promoção da ética no desporto.
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5 - CULTURA

Uma oferta cultural diversificada, descentralizada e de qualidade são 
aspetos a ter em conta para a defesa da cultura como um direito 
fundamental para o pleno exercício da cidadania.
Não se podem deixar de lado projetos que incentivem a participação de 
todos os agentes culturais do concelho, com ofertas diversificadas, que 
potenciem a livre criação artística.

O Bloco de Esquerda Propõe:

 Apostar na preservação e na valorização das identidades culturais e 
das especificidades do concelho - as bandas de música, os festivais 
de teatro, os grupos etnográficos, os grupos corais, os escritores, os
pintores, os designers, as escolas de dança, a comunidade escolar, 
a museologia, a arqueologia, favorecendo a afirmação da identidade
cultural do concelho.

 Criar bolsas para a criação artística.

 Promover a animação cultural em espaços de valor patrimonial.

 Promover a descentralização cultural através de polos culturais nas 
diversas freguesias.

 Realização de uma feira do livro anual.

 Reforço e criação de mais festivais gastronómicos que promovam os
produtos locais.

6 - SAÚDE

Apesar das estruturas de saúde não dependerem diretamente do poder 
autárquico, o Bloco de Esquerda, comprometendo-se com as e os 
povoenses, exercerá no quadro das suas competências o especial dever 
de estar atento à forma como são prestados os cuidados de saúde da 
população. Nesse sentido, exercendo influência junto do poder central, 
tudo faremos para que a qualidade dos serviços seja, devidamente, 
assegurada às pessoas que vivem na Póvoa de Lanhoso.

O Bloco de Esquerda Propõe:

 Desenvolver programas de apoio ao acesso ao SNS na marcação de 
consultas digitalmente e/ou presencialmente e de apoio na 
obtenção da renovação de medicação crónica.
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 Incentivar a criação de associações de defesa dos utentes da saúde.

 A exigência de unidades móveis que possam prestar em 
proximidade cuidados de saúde primários.

 A exigência de maior investimento em infraestruturas de saúde para
melhoria das condições de atendimento nos cuidados de saúde 
primários.

 Colaborar na Promoção de uma cultura de humanização dos 
serviços de saúde do concelho.

 Criação de programas educativos de alimentação em jardins de 
infância e escolas. 

 Em articulação com o SNS, o desenvolvimento de programas de 
ação para cada programa prioritário de saúde da DGS (Prevenção e 
Controlo do Tabagismo; Promoção da Alimentação Saudável; 
Promoção da Atividade Física; Diabetes; Doenças Cérebro-
cardiovasculares; Doenças Oncológicas; Doenças Respiratórias; 
Infeção VIH/Sida e Tuberculose; Hepatites Virais; Prevenção e 
Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos; Saúde 
Mental).

 Integrar o nosso concelho na rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis.

7 - BEM-ESTAR ANIMAL

Todos os municípios, incluindo o da Póvoa de Lanhoso, têm 
responsabilidade na garantia do bem-estar animal.
Cabe-lhes a competência relativa ao bem-estar de animais de companhia,
errantes e assilvestrados.
A legislação nacional de bem-estar animal reconhece, através do estatuto 
jurídico dos animais, a sua sensibilidade e o direito a serem protegidos.
As responsabilidades de um município não se esgotam em meras 
atribuições de subsídios.

O Bloco de Esquerda Propõe:

 Construção de um Centro de Recolha Oficial para cães e gatos, 
garantindo a esterilização gratuita dos mesmos.

 Auscultação das associações e projetos locais para delinear a 
melhor estratégia e encontrar as melhores soluções de bem-estar 
animal.
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 Implementar a captura, esterilização e devolução de animais 
errantes e assilvestrados.

 Monitorizar e controlar as colónias de gatos.

 Promover ações de sensibilização desestimulando a criação de 
colónias.

 Criar a Carta dos Direitos dos Animais.

 Criar o Regulamento do Bem-Estar Animal.

 Criar uma rede municipal de resposta e urgência veterinária.

 Adotar um Programa municipal de Vacinação e esterilização gratuita
de animais de companhia.

 Criar e dotar a provedoria dos animais de orçamento e recursos 
para executarem as suas funções.

 Criar uma rede de apoio exclusiva às associações e projetos locais 
que promovem o bem-estar animal com orçamento próprio.

 Promover campanhas de sensibilização para adoção responsável e 
pelo fim do negócio de criação de animais de companhia.

 Promover campanhas de sensibilização junto da população sobre 
bem-estar animal, cuidar dos animais, ser responsável por um 
animal de companhia.

8 - AMBIENTE

A neutralidade carbónica é imperativa se queremos de facto deixar um 
futuro para as e os jovens povoenses. Ao mesmo tempo que reduzimos 
emissões de gases com efeito de estufa, promovemos a justiça climática, 
combatendo a pobreza energética, criando emprego e melhorando a 
qualidade de vida das pessoas que vivem e trabalham na Póvoa de 
Lanhoso. É primordial tornar os e as povoenses cada vez menos 
dependentes do transporte individual, e manter o nosso espaço comum 
limpo e saudável.

O Bloco de Esquerda Propõe:

 Tornar os edifícios camarários ambientalmente sustentáveis

 Dotação de um maior número de ecopontos próximos dos centros 

habitacionais

 Colocação de cinzeiros de rua 
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 Mais pontos de recolha de dejetos animais. 

 Abrir espaços para hortas comunitárias para a produção local de 

alimentos

 Instalar compostores comunitários para valorizar resíduos orgânicos 

através da produção local de composto destinado à utilização nas 

hortas.

 Criar o pelouro da Ação Climática, que terá a competência de 

coordenar as ações para garantir a neutralidade climática do 

concelho até 2030, em estreita articulação com os demais pelouros 

municipais.

 Desenvolver o Roteiro para a Justiça Climática 2030, para identificar

e planear o caminho e as ações necessárias que garantem a 

proteção da população mais vulnerável à crise climática, o uso 

responsável dos recursos naturais e dos bens comuns no município, 

e a efetiva participação dos munícipes na definição da política 

climática municipal.

9 - TRABALHO, ECONOMIA e AÇÃO SOCIAL

Não estando dissociadas, estas três grandes áreas de intervenção, 
importa dar um salto significativo para o real desenvolvimento económico
e social do concelho. O trabalho com direitos e a sua valorização é uma 
preocupação constante nas lutas que encetamos diariamente. Temos um 
concelho com uma elevada emigração, onde enormes comunidades estão
na França e Suíça e muitos outros países, dentro e fora da comunidade 
europeia, os processos burocráticos existentes para quem volta para a 
sua terra ,para aqueles e aquelas que vêm do estrangeiro para trabalhar 
na Póvoa de Lanhoso ou para os que são acolhidos na nossa terra como 
refugiados são um obstáculo à criação de novas oportunidades de 
trabalho e geração de riqueza no concelho. As opções que tornarão a vida
no concelho digna com patamares de qualidade elevada, atraindo pessoas
e empresas são um desígnio que o Bloco de Esquerda, permanentemente,
terá em avaliação. As questões sociais, tão importantes, para a inclusão, 
serão apreciadas em detrimento de outras de menor interesse.
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O Bloco de Esquerda Propõe:

 Garantir que não haverá precariedade laboral na autarquia nem em 
empresas subcontratadas.

 Inclusão de cláusulas, em todos os cadernos de encargos 
executados pela autarquia, que impeçam a existência de 
precariedade.

 Pugnar pelos direitos dos trabalhadores da autarquia, pelas suas 
condições de segurança e higiene no trabalho e respetivos direitos 
sindicais.

 Criação de um gabinete de apoio ao imigrante, migrante e refugiado
com a finalidade de atrair novos conhecimentos e investimentos que
potenciem a criação de emprego.

 Um plano estratégico de desenvolvimento económico e social do 
município, de forma a inscrever objetivos concretos de emprego 
qualificado.

 Apoiar o comércio local, dinamizando projetos que visem a criação 
de emprego e que garantam a sustentabilidade. 

 Valorização e divulgação dos produtos locais e do comércio local

 Na área da ação social criar parcerias com as IPSS do concelho de 
forma a resultar a cobertura total do concelho, sobretudo no que diz
respeito ao apoio domiciliário.

 Criar uma rede de atendimento descentralizado que vise a 
integração dos mais vulneráveis na sociedade.

 Manter e melhorar as condições criadas para aquisição de 
medicação por parte das pessoas com parcos recursos financeiros.

TURISMO

Sendo o Turismo ,e tudo o que a ele está associado, uma fonte de 
rendimento extraordinário para a economia da Póvoa de Lanhoso que pela
sua potencialidade de recursos naturais e raras belezas conferidas pela 
proximidade do parque natural do Gerês, o bloco de Esquerda entende ser
necessário a criação de diversas infraestruturas que permitam, não só a 
fruição por parte dos habitantes locais, bem como os que nos visitam.
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O Bloco de Esquerda Propõe:

 Desenvolver uma estratégia de promoção do Turismo que assegure 
a sua qualidade e controlo e que passe pelo incentivo à 
permanência no concelho, com programas atrativos para atrair e 
fixar, material promocional e informativo com qualidade, elaboração
de roteiros e recurso às tecnologias.

 Publicitação dos pontos de interesse da Póvoa de Lanhoso, 
aumentando assim o fluxo de turistas.

 Criação de um Parque de campismo no concelho.

 Promoção dos eventos do Concelho

 Criação de uma rota turística “Terras da Filigrana”

 Deslocação do parque de autocaravanas do centro da vila para local
mais aprazível (final do parque do Pontido)

Abril trouxe-nos inúmeras promessas que ainda não foram cumpridas. É 
nas autarquias que teremos de levantar questões importantes e já 
esquecidas para que as populações, além de as discutir, possam ter a 
resposta efetiva para a sua concretização. O caso concreto sobre o tema 
da regionalização não pode nem deve ser arredado da decisão das 
populações e das lutas do poder autárquico consagrado por abril.

O nosso concelho, integrado nos 85% de concelhos com menos de 50.000
habitantes, que para além de não ter escala populacional , recursos 
técnicos e humanos para dar cabal resposta às transferências de 
competências entretanto passadas pelo governo aos municípios foi 
obrigado, por exemplo a externalizar os serviços públicos de transportes, 
que como é visível, trouxe enormes desvantagens aos povoenses mas por
outro lado gigantescas vantagens a empresas privadas do setor.

Está também criado o logro democrático de que a eleição dos presidentes
das CCDR é condição para serem atribuídas novas competências, o que 
na verdade se traduz na manutenção de um organismo que nada altera a 
orientação que têm em ser meros organismos periféricos da 
administração central e órgãos desconcentrados do Estado sem 
adquirirem mais competências.
Lutar pela defesa efetiva de um poder intermédio que descentralize a 
administração, regionalize objetivos e projete políticas que se 
identifiquem com a população e a sua área geográfica, para além de 
inscrito na Constituição da Républica Portuguesa, é solução para um 
futuro promissor, justo, inclusivo e solidário. 
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Apresentamos à população da Póvoa de Lanhoso um conjunto de 
propostas, esperando que as mesmas surtam inquietude no dia da 
decisão, que visam o desenvolvimento sustentável de um concelho que 

tem estado arredado dos caminhos futuristas.
É tempo de agir e assumir um compromisso local e regional. É tempo de 
decidir! É tempo de dizer: CONSTRÓI O FUTURO.


