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MIGUEL PINTO, CAMARA MUNICIPAL
67 anos, professor aposentado

Miguel Pinto iniciou a sua atividade cívica na Facul-

dade de Ciências de Lisboa, onde participou em vá-

rios movimentos, greves e boicotes aos exames em

oposição à ditadura do Estado Novo. Concluiu os

seus estudos em Engenharia Geográfica em1974.

Foi professor de Matemática durante 38 anos na

escola pública. Ao longo de26 anos lecionou na

Escola Secundária D. João de Castro, onde foi pre-

sidente do Conselho Executivo de 200'l a 2OO4.

Terminou a sua carreira profissional na Escola Se-

cundária de Camões.

No concelho de Oeiras, onde reside, desenvolveu
a maior parte da sua atividade política. Foi mem-
bro da Comissão de Moradores do Bairro Cle-
mente Vicente, situado no Dafundo - que con-
seguiu, entre outras coisas, estabelecer contratos
de arrendamento a dezenas de famílias, partici-
pou ativamente nos movimentos cidadãos pela

defesa do Vale do Jamoç contra a construção de

torres na foz do rio, na manutencão do mercado
de Linda-a-Velha e na exigência dos terrenos do
antigo quartel de Linda-a-Velha se manterem ao

serviço da população e não serem entregues à es-
peculação imobiliária.

Foi eleito para vários órgãos autárquicos, tendo
sido durante vários anos deputado à Assembleia
Municipal. Atualmente, é vogal eleito pelo Bloco

de Esquerda na Assembleia das Freguesias de Al-
gés, Linda-a-Velha e CruzQuebrada-Dafundo.

O cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Assem-
bleia Municipal é mestre em Engenharia Eletro-
técnica e Computadores, com especialização em

telecomunicacões, pela Faculdade de Ciências e Tec-

nologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL).

Entre 2006 e 2OO9, enquanto frequentava o

mestrado, lecionou várias componentes práticas
das cadeiras do curso de Engenharia Eletrotécni-
ca e Computadores. Desde 2OO9 trabalha numa
empresa de telecomunicações, onde lidera uma
equipa de 15 engenheiros.

Filiou-se no Bloco de Esquerda em 2015. Em2016
foi eleito membro da Coordenadora Concelhia do
Bloco de Esquerda Oeiras.

cúuDlo AssuNÇÃo, ASSEMBLETA MUNrctpAL
38 anos, engenheiro eletrotécnico



COMPROM ISSOS PARA OEI RAS
TRANSPARENCIA
Os eleitos Bloco de Esquerda comprometem-
-se a ouvir as opiniões dos cidadãos. Divulga-
remos as convocatórias das reuniões públicas
das autarquias de modo que as pessoas pos-
sam participar.

Promoveremos a realização de referendos locais.

Seremos contra a delegação de competências no
presidente da Câmara no que se refere a aprova-

ção de projetos e adjudicação de contratos.

Continuaremos a opor-nos à maioria das ta-
xas que aparecem na fatura da água pois a
maioria dos cidadãos paga mais de taxas do
que de consumo de água.

Todos os anos os SIMAS distribuem enoimes
lucros pelas Câmaras de Oeiras e da Amado-
.ra. Sâo quatro, cinco ou seis milhões de euros
por ano a cada uma das Câmaras.

MOBILIDADE E TRANSPORTES
pÚeLrcos
É preciso combater a prioridade que tem sido
dada ao transporte individual que, muitas ve-
zes, transporta um único passageiro. O futuro
da mobilidade não passa por construir mais
rotundas, mais viadutos e mais túneis.

Somos favoráveis à criação de mais ciclovias
e mais circuitos pedonais.

Proporemos a aprovação do plano de mobi-
lidade, instrumento que permite o estabele-
cimento de metas que reduzam o número de
viaturas particulares e aumentem o uso do
transporte público, assim como as desloca-

ções a pé ou de bicicleta.

Não se podem repetir os maus exemplos
como o do SATU. O SATU falhou porque não
houve estudo de viabilidade económica nem
estudo de tráfego. Além disso a Câmara gas-
tou milhões de euros para a sua construção.

É preciso obrigar o governo a reabilitar a linha
de Cascais do caminho de ferro.

Proporemos a criação de uma empresa mu-
nicipal de transportes públicos que sirva para
as deslocações entre localidades para as
quais, atualmente, é preciso utilizar mais que
um transporte.

Há que regulamentar a utilização de bicicle-
tas nos transportes públicos.



REAB|LITAÇAO DO EDIF|CADO
O facto de se estimar a existência de cerca de
dez milhares de fogos devolutos é motivo para se
refrear a construcão. O Bloco de Esquerda enten-
de que a prioridade tem de ir para a reabilitacão.

O bairro Clemente Vicente deverá ser reabilita-
do mas deve atender-se à situação financeira de
muitos dos proprietários dos fogos. Discorda-
mos da Câmara quando decidiu que proprietá-
rios passem a ser inquilinos.

Quanto às torres do Jamor entendemos que é
um crime urbanístico construir torres, uma das
quais com dezanove andares, numa zona com
vocacão para ligar o Estádio Nacional ao rio Tejo.
Votaremos contra a provação de um projeto com
a referida dimensão.

AMBIENTE
Há que respeitar a Reserva Ecológica Nacional
(REN) assim como a Reserva Agrícola Nacional.
A delimitacão da REN no concelho de Oeiras foi

esquecida durante cerca de trinta anos. Entre-
tanto a Câmara de Oeiras foi aprovando deze-
nas de projetos em terrenos da REN. Quando foi
publicada a delimitação da REN no concelho, em
2016, foram incluídas dezenas de exceções. Ou
seja estas exceções passaram a ser compromis-
sos urbanísticos. lsto quer dizer que o adiamento
da delimitação da REN acabou por permitir a le-
galizacão de projetos de construção em terrenos
nos quais era proibido construir.

BAIRROS SOCIAIS
A Câmara tem de aplicar a nova lei de arrenda-
mento apoiado, a qual foi aprovada pela maioria
da AR que viabiliza o atual governo.

É necessário requalificar os bairros sociais.

O Bloco de Esquerda ira propor o desdobramen-
to das várias famílias residentes num fogo.

Há que dar condições de acesso aos bairros so-
ciais, pois em alguns deles os transportes públi-
cos acabam às 21 horas.

DEFESA DOS DIREITOS
DOS ANIMAIS
Tem de se aplicar a legislação em vigor.

É preciso criar o regulamento Municipal de pro-

teção dos Animais.

Há que proibir o abate dos animais que se en-
contram no canil, Tem de se fomentar a esterili-
zação.

Tem de se aprovar um compromisso que não
permita a utilização de animais em circos ro-
deios e touradas,

A novidade das próximas eleições autárqui-
cas será o aumento das votações do Bloco de
Esquerda. A mudança que começa no dia 1 de
outubro terá certamente a marca do Bloco, na
defesa dos direitos dos cidadãos, da qualidade
de vida e de um modelo de democracia parti-
cipativa em que se prestam contas e se parti-
lham decisôes.
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