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Acordo Coligatório entre o Bloco de Esquerda e o LIVRE 

para as eleições autárquicas de 2017 no Município de Loures 

  

  

Mudar a Realidade em Loures 
  

  

O Bloco de Esquerda e o LIVRE fazem um diagnóstico comum da necessidade de 

convergirem para trabalhar em prol do Município de Loures em questões fundamentais 

como o ambiente e espaços verdes, economia local, participação cidadã, transparência e 

inclusão. 

 

O panorama político e autárquico em Loures sofreu uma alteração significativa com a 

manutenção do apoio do Partido Social Democrata ao seu candidato André Ventura, após 

este ter proferido declarações racistas e populistas dirigidas à comunidade cigana do 

concelho. 

 

Esta ameaça populista e extremista, apostada em ganhar votos acicatando ódios e pondo 

os lourenses uns contra os outros, implica uma responsabilidade acrescida para todas as 

forças progressistas e anti-racistas. 

 

O LIVRE e o Bloco de Esquerda reconhecem esta responsabilidade e a urgência de 

trabalharem em conjunto em prol de um concelho mais solidário e socialmente coeso, mais 

verde e ambientalmente responsável e mais transparente e participativo. 

  

I. Assim, Bloco de Esquerda e LIVRE apresentam aos cidadãos de Loures um acordo 

coligatório para o mandato 2017-2021 entre o Bloco de Esquerda e o Partido LIVRE, 

adiante designados partes. 

  

II. As partes acordam nas seguintes premissas programáticas, que farão parte do programa 

da candidatura: 

 

Habitação, saúde, educação e transportes 

 

● Apostar na reabilitação urbana e urbanismo planeado, melhorando o desempenho 

ambiental e estabelecendo níveis significativos de eficiência energética, isolamento 

térmico e segurança sísmica; 

● Criar Bolsa Municipal de Arrendamento que disponibilize, a famílias e jovens casais, 

habitação digna a custos controlados; 

● Concluir legalização das Áreas Urbanas de Génese Ilegal; 
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● Aumentar o número de assistentes operacionais nos centros de saúde e Unidades 

de Saúde Familiar; 

● Criar uma rede de creches públicas;  

● Garantir melhoria da qualidade e quantidade de comida nas escolas, incluindo o 

fornecimento de pequeno-almoço e lanche a todas as crianças; 

● Em articulação com o Ministério da Educação, trabalhar pela reparação da cobertura 

do pavilhão da Escola Secundária da Portela (Arco-Íris); 

● Encetar negociações com Câmara de Lisboa para alargar percursos e carreiras da 

CARRIS; 

● Criar rede complementar de pequenos autocarros que garantam mobilidade no 

interior das freguesias e do concelho; 

● Tornar gratuito transporte público para jovens até 12 anos e reduzir em 60% valor do 

passe para seniores, reformados e pensionistas; 

● Valorizar mediadores culturais, essenciais à resolução de conflitos e ao trabalho 

cultural e social nos bairros mais frágeis; 

● Requalificar o parque habitacional e os equipamentos sociais nestes bairros; 

 

Ambiente e espaços verdes 

 

● Construir rede de ciclovias que conecte com as ciclovias de Lisboa; 

● Declarar Loures um concelho amigo dos animais, assegurando o integral 

cumprimento das convenções internacionais e legislação nacional de direitos dos 

animais e construindo um abrigo municipal para animais; 

● Trabalhar com as entidades públicas competentes no sentido de atenuar a emissão 

de maus odores fabris que se fazem sentir em Santa Iria da Azoia, São João da 

Talha e Bobadela; 

 

Cultura 

 

● Criar estrutura de participação de todos os agentes culturais para melhorar e 

democratizar oferta cultural; 

● Criar uma rede de espaços para artistas e organizações para criação artística e 

ensaios; 

● Garantir apoio burocrático para acesso a fundos de apoio financeiro nacionais ou 

comunitários; 

 

Combate à discriminação 

 

● Adotar critérios de adjudicação, concessão e contratação pública responsável: a 

Câmara deve ter relação privilegiada com empresas que não recorram a contratos 

precários, discriminem mulheres ou recusem integrar pessoas com deficiência; 

● Criar Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT+; 
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Violência e sinistralidade 

● Implementar plano para redução da sinistralidade e mortalidade rodoviárias; 

● Criar rede de casas abrigo para responder a vítimas da violência doméstica; 

● Atuar com autoridades policiais, comunidade escolar e organizações de apoio à 

vítima no campo da prevenção; 

 

Transparência e integridade 

 

● Disponibilizar atempadamente os relatórios anuais de atividades, plano e orçamento 

de todos os organismos autárquicos, bem como todas as informações referentes à 

sua situação financeira, acompanhados de uma síntese em linguagem clara e 

acessível; 

● Disponibilizar a informação sobre as atividades correntes dos municípios aos 

cidadãos através da publicação de gravações das sessões de câmara e 

assembleias municipais nos sites das Câmaras; 

● Criar uma ferramenta eletrónica que permita acompanhar a implementação e os 

prazos de cumprimento das propostas eleitorais; 

● Estabelecer regras comuns de conduta empresarial para todos os sectores 

autárquicos, incluindo o empresarial e exigir paridade e menor diferencial de 

remunerações. 

● Aumentar a transparência municipal de forma a ocupar os lugares cimeiros no Índice 

de transparência municipal; 

 

III. As partes apresentar-se-ão a sufrágio integradas nas listas do Bloco de Esquerda. 

 

IV. Na lista para a Câmara Municipal caberá ao LIVRE a indicação de um candidato nos 

primeiros cinco lugares. Na lista para a Assembleia de Freguesia de Moscavide e Portela 

caberá ao LIVRE a indicação de um candidato nos primeiros cinco lugares. 

Os eleitos pela lista constituída a partir deste acordo comprometem-se a procurar a 

convergência de posições e votações, através de articulação prévia. 

 

V. Este acordo não exclui a celebração de acordos pré ou pós-eleitorais com outras forças 

políticas que se revejam nos objetivos programáticos expostos. 

  

Loures, 3 de Agosto de 2017. 

  

Pelo Bloco de Esquerda      Pelo LIVRE 

 

(Fabian Figueiredo)                                                                (Pedro Mendonça) 

  

 


