
Lista A: O Futuro é Agora! O Bloco no apoio à população!

Programa:

Temos por objetivo o reforço da influência do Bloco de Esquerda no Concelho
de Vila Real de Sto. António, criando estruturas de apoio e aproximação à
população,  especialmente  àquelas  e  àqueles  que  mais  sofrem  com  a
conjuntura económica atual.

Propomo-nos encontrar  um espaço para  uma nova  sede  que dignifique a
atividade  do  Bloco  de  Esquerda  como  força  política  ativa  no  Concelho,
espaço esse que possa proporcionar à população um ponto de encontro para
partilha de preocupações e soluções para as suas dificuldades.

Essa partilha poderá acontecer:

através  de  um  espaço  de  internet  gratuito  para  consulta  de  opções  de
trabalho, emails, etc; 

através  de  formações  com  soluções  para  melhor  suportar  a  adversa
conjuntura económica;

através de apoio escolar/explicações para crianças e jovens, direcionados a
agregados familiares carenciados e em risco de exclusão;

ou ainda através de aconselhamento em como elaborar currículos ou técnicas
para  atender  entrevistas  de  trabalho,  direcionado  a  trabalhadores  e
trabalhadoras em situação de desemprego.

Defenderemos:

a gestão pública da captação e distribuição de água, do saneamento básico e
da recolha de resíduos sólidos urbanos;

a requalificação e eletrificação da linha ferroviária até ao terminal de Vila Real
de Sto. António;

continuaremos a defender o não pagamento de portagens na A22.

Criaremos um Gabinete de Apoio ao Autarca Eleito.

Reivindicamos  um  fundo  de  maneio,  para  além  das  despesas  correntes
mensais suportadas pela Comissão Distrital (renda, água, eletricidade), para
que  esta  concelhia  possa  efetivamente  prestar  apoio  à  população  e  em
consequência alargar a sua influência política  no concelho.

Comprometemo-nos a :

organizar regularmente eventos de angariação de fundos para a concelhia
para um efetivo fundo próprio;



organizar  eventos  de  divulgação  do  trabalho  do  Bloco  de  Esquerda  no
concelho;

elaborar uma folha informativa com regular periodicidade (essa periodicidade
será  futuramente  decidida)  para  melhor  apoiar  e  informar  a  população do
concelho;

promover  encontros/reuniões  com  as  instituições  de  solidariedade  do
concelho.

Se formos eleitos esta concelhia nomeará:

- um tesoureiro;

- um responsável político;

- um elemento para apoiar e angariar aderentes;

- um elemento de ligação à comunicação Social, que será ainda responsável
pela Propaganda da Concelhia.
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 1 Maria Celeste Santos

 2 Augusto Fonseca

 3 José Dourado

 4 Alice Tristany

 5 Mário Matos

 6 José Veia

 7 Constantino Alexandre

 8 Pedro Tavares

 9 Julieta Tuson

10 Lourdes Gonçalves

Para integrar a Mesa da Assembleia Eleitoral:

Maria Celeste Santos


