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Com este Boletim queremos 
editar uma informação regular 
da atividade da concelhia de 
Cascais do Bloco de 
Esquerda e dos eleitos nos 
órgãos autárquicos.

Carrega nos títulos para mais 
informações

DEBATE 
DIREITO À HABITAÇÃO 
EM CASCAIS

https://cascais.bloco.org/ blocoesquerdacascais@gmail.com

Opinião
Afonso Filipe
Políticas de Habitação em 
Lisboa, da Monarquia à 
Democracia", uma exposição 
no Museu da Cidade de Lisboa 
a visitar 

A sugestão é fora de Cascais 
mas o tema é transversal à 
Área Metropolitana e até 
mesmo ao país. A Habitação 
está na ordem do dia devido à 
crise no acesso à habitação e 
por, finalmente, o Governo ter 
apresentado um plano. Para 
sabermos se o plano é 
suficiente ou é mau, ainda 
precisamos de "abrir o melão" 
e vamos começar a fazê-lo no 
próximo dia 26 de Fevereiro, 
na sede do Bloco de 
Esquerda Cascais. 

Participa no próximo domingo, 
26 de Fevereiro, numa sessão 
com  Vasco Barata, Armando Sá 
e Alexandre Abreu,  para se 
discutir e falar sobre a actual 
crise de habitação. 
Cascais é o concelho mais caro 
para se arrendar
Vem ouvir as nossas propostas e 
partilhar as tuas ideias.

Em 12 de Dezembro:
● Apresentámos propostas 

de projetos e medidas 
para inclusão no 
Orçamento Municipal 
para 2023 como refeições 
gratuitas para todas as 
crianças nas creches, 
jardins de infância e 
escolas básicas do 
concelho e a criação de 
uma rede de cuidadores 
municipais para apoio a 
pessoas dependentes e 
idosos, foram recusadas.

● Votámos contra o 
Orçamento e GOPs do 
executivo PSD-CDS 
porque consideramos que 
é possível fazer mais e 
melhor pelo concelho de 
Cascais. 

Fevereiro de 2023

25 de fevereiro (sábado) 
15h
Vamos à MANIFESTAÇÃO
 POR UMA VIDA JUSTA 

Basta de aumento dos preços.
Todos os dias os preços sobem, 
os despejos de casas aumentam 
e os salários dão para menos 
dias do mês. As pessoas estão a 
escolher se vão aquecer as suas 
casas ou comer.
https://vidajusta.org/
Da Praça do Marquês Pombal 
até à Assembleia da República, 
em Lisboa.
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Principais intervenções do 
Bloco. 

Em 28 de Novembro:
● Moção de Saudação ao 

Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência 
contra as Mulheres 
recordando os nomes das 
22 mulheres vítimas de 
femicídio em 2022 em 
Portugal, APROVADA; 

● Intervenção contra as 
moções da direita que 
pretendiam equiparar o 
25 de novembro de 1975 
ao 25 de abril de 1974, 
deturpando a História e 
menorizando a data 
fundadora da nossa 
liberdade e democracia.

https://cascais.bloco.org/
mailto:blocoesquerdacascais@gmail.com
https://cascais.bloco.org/noticias/este-concelho-nao-e-para-pessoas-viverem-cascais-e-ja-o-concelho-mais-caro-do-pais-para-arr
https://cascais.bloco.org/noticias/este-concelho-nao-e-para-pessoas-viverem-cascais-e-ja-o-concelho-mais-caro-do-pais-para-arr
https://vidajusta.org/
https://cascais.bloco.org/
https://www.instagram.com/blocoesquerdacascais/
https://www.facebook.com/BECascais/
https://cascais.bloco.org/opiniao/politicas-de-habitacao-em-lisboa-da-monarquia-democracia-uma-exposicao-no-museu-da-cidade-de#node-3090
https://cascais.bloco.org/assembleia-municipal/be-propoe-para-o-orcamento-municipal-para-2023-refeicoes-gratuitas-para-todas-c
https://cascais.bloco.org/assembleia-municipal/assembleia-municipal-de-cascais-aprova-mocao-apresentada-pelo-bloco-de-saudacao
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Pela reabertura da Escola 
Fixa de Transito

https://cascais.bloco.org/ blocoesquerdacascais@gmail.com

Desde a criação da Escola Fixa
de Trânsito que a mesma tem 
sido usada para ensinar e 
sensibilizar as crianças e jovens 
a ter comportamentos seguros  
ao circular na estrada e assim 
consciencializar para os perigos 
existentes. Apesar da sua 
importância, encontra-se 
fechada desde 2020 e o actual 
executivo insiste em a manter 
fechada e não a reabilitar para 
que se possa dar uso. 

Deixamos aqui uma petição que 
está a decorrer de modo a 
sinalizar a importância da 
reabertura da escola. Assina já!

Fevereiro de 2023
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Em 19 de Dezembro:
● Julgado de paz de Cascais 

com falta de meios que 
competem à Câmara 
Municipal garantir.

● Bloco entrega requerimento  
questionando o executivo      
 sobre esta situação

● Propusemos várias melhorias 
nos transportes do concelho 
(autocarros).

Em 30 de Janeiro:
● Saudámos a abertura da 

nova Casa das Artes no 
edifício do Cruzeiro ao fim de 
tantos anos de abandono, 
mas alertamos para os 
problemas acrescidos de 
estacionamento para os 
residentes no Monte Estoril  
por essa questão não ter sido 
acautelada em devido tempo.

● Votámos contra a proposta 
de revisão do Orçamento 
municipal para 2023 por não 
responder aos problemas 
essenciais do nosso 
concelho.

● Apoiámos uma moção de 
saudação a Francisca 
Veselko, surfista do concelho 
de Cascais que venceu o 
campeonato do mundo de 
juniores.

Assembleias de freguesia

União de Freguesias de 
Carcavelos-Parede

Em 12 de Dezembro:
● Questionamos o executivo 

sobre as despesas realizadas 
para a manutenção de 
espaços verdes que 
totalizaram 215 250 Euros 
em concursos públicos e 
ajustes diretos a empresas 
privadas que utilizam, na sua 
maioria, contratos precários 
com os seus trabalhadores. 
Propusemos que a própria 
Junta contratasse, com 
aquele montante daria para 
contratar cerca de 15 
funcionários.

Assembleias de freguesia

São Domingos de Rana

Em 22 de Setembro:
● Questionamos  se há um 

plano para prevenção de 
cheias, articulado com as 
entidades competentes.

● Denunciamos  o 
estacionamento selvagem  
na Rua João de Deus, Bairro 
Conde Monte Real. Prejudica 
a mobilidade dos peões nos 
passeios.

●  Votámos contra a proposta 
de modificação orçamental 
por uma anulação de 48000 
euros em bolsas e apoio ao 
ensino.

Em 22 de Novembro:
● Abstivemo-nos no  ponto 

sobre a atribuição de bolsas 
sociais em jardins-de-infância 
da rede privada, por  
considerarmos que este 
serviço devia pertencer à 
esfera pública e por entender 
a falta dos mesmos na 
freguesia, sinalizando a 
necessidade de maior 
investimento em estruturas 
públicas para este efeito.

●  Votámos contra o ponto 
sobre a promoção de 
serviços de CAF, AAF e AEC 
em algumas escolas da 
freguesia com um parceiro 
privado externo, por 
considerarmos que o reforço 
devia de ter sido de pessoal 
no quadro das escolas e não 
na transferência de recursos 
para o privado.
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https://cascais.bloco.org/assembleia-municipal/julgado-de-paz-de-cascais-com-falta-de-meios-que-competem-camara-municipal-gara
https://cascais.bloco.org/assembleia-municipal/julgado-de-paz-de-cascais-com-falta-de-meios-que-competem-camara-municipal-gara
https://cascais.bloco.org/assembleia-municipal/julgado-de-paz-de-cascais-com-falta-de-meios-que-competem-camara-municipal-gara
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https://www.facebook.com/BECascais/
https://cascais.bloco.org/assembleia-municipal/alexandre-abreu-deputado-municipal-do-be-presta-contas-das-posicoes-tomadas-pel
https://cascais.bloco.org/carcavelos-e-parede/be-questiona-o-executivo-da-jf-de-carcavelos-e-parede-sobre-despesas-realizadas-
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