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 → Criar um Plano Municipal de Acção 
Climática, que comprometa a cidade 
do Barreiro com as metas ambientais 
internacionalmente estabelecidas.

 → Concretizar a adesão do 
Barreiro ao “Pacto de Autarcas em 
Matéria de Clima e Energia”.

 → Criar o programa ambiental 
de transição energética 
“Cidade Verde” que:

 ↳ Promova a autonomização 
energética dos condomínios, 
prédios e casas, comparticipando 
o investimento da instalação 
de painéis solares ou outras 
fontes de energia renovável.

 ↳ Estabeleça um regime de 
adoção de critérios de eficiência 
energética e acústica em novos 
edifícios, assim como na sua 
reconstrução e reabilitação.

 ↳ Comparticipe o investimento 
dos proprietários dos imóveis 
na instalação e/ou reconversão 
do isolamento térmico

1
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 → Comparticipe o investimento dos 
proprietários na substituição das 
janelas de vidro simples para outras 
de superior qualidade energética

 → Comparticipe o investimento 
dos proprietários na remoção 
ou requalificação energética 
das marquises

 → Incentive a adoção de coberturas 
ajardinadas em novos edifícios 
ou em obras de remodelação 
de coberturas existentes.

 → Criar um Regulamento de 
Gestão do Arvoredo Municipal, de 
modo a acabar com as podas mal 
executadas, os cortes indiscriminados 
de vegetação e o abate de árvores, 
exceto quando se justifique na 
prevenção de incêndios.

 → Reabilitar ecológicamente 
a Quinta Braamcamp:

 ↳ Recolher e limpar todo 
o lixo e entulho

 ↳ Eliminar as espécies exóticas
 ↳ Replantar árvores e arbustos 

1
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autóctones 

 → Valorizar a Mata da Machada:
 ↳ Remover as espécies exóticas
 ↳ Replantar árvores e arbustos 

autóctones
 ↳ Requalificar o parque de 

estacionamento de acesso à entrada 
da mata, capacitando-o de piso 
renovado, lugares assinalados, etc.

 ↳ Reabilitar o edificado existente 
para que sirva de instalações de 
apoio aos utilizadores da mata

 ↳ Melhorar as trilhas de 
corrida, criando e mapeando 
as vias de corrida na mata

 ↳ Criar e mapear trilhos de BTT
 ↳ Criar uma via ciclável 

segura e independente da via 
rodoviária que ligue o centro da 
cidade à entrada da mata
 → Apoiar a expansão de hortas 

urbanas e jardins agrícolas 
sustentáveis de diversas 
tipologias: familiares, comunitárias, 
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escolares e outras.
 → Renaturalizar zonas 

degradadas de áreas inseridas em 
propriedade privada ou baldios.

 → Desenvolver e implementar Planos 
de Compras Ecológicas de modo a 
melhorar continuamente a política 
de aquisições de bens e serviços 

 → Promover a compostagem do lixo 
orgânico através da sua separação 
seletiva e da criação de centros de 
compostagem comunitários (com 
recolha, tratamento e valorização do 
lixo orgânico produzido nos domicílios). 

 → Monitorizar a qualidade do ar, 
instalando estações ou sensores em 
sítios diversos do concelho, incluindo 
zonas de maior tráfego rodoviário.
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Habitação 
E Urbanismo

2
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 → Criar um real e efetivo Plano 
Municipal de Habitação:

 ↳ Compra ou construção, caso 
seja necessário, de parque 
habitacional sustentável para 
conversão em rendas acessíveis 
para jovens em início de vida

 ↳ Criar “Bolsa Habitacional” onde 
se possam inscrever os cidadãos 
à nascença para que uma vez 
atingida a maioridade poderem 
ter acesso a uma habitação 
pública de renda reduzida

 ↳ Indexar as rendas de 
arrendamento de longa duração 
a uma percentagem do salário 
líquido do agregado familiar

 ↳ Reabilitar imóveis públicos para 
fins habitacionais a rendas acessíveis

 ↳ Imposição de uma quota 
reservada para arrendamento 
acessível (ou para habitação pública) 
em novos empreendimentos

 ↳ Aumentar o parque público em 
bairros específicos do concelho para 
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promover a inclusão e integração 
de pessoas, rejeitando a ideia de 
segregação em bairros sociais.
 → Reabilitar e requalificar a 

zona do Barreiro Velho:
 ↳ Requalificar o espaço público, 

renovando estradas e passeios, 
fechando vias para uso exclusivo 
de peões, renovando o mobiliário 
urbano (candeeiros, bancos, 
caixotes do lixo, etc.) e aumentando 
e melhorando a iluminação pública.

 ↳ Criação de um programa 
específico de incentivos aos 
proprietários para a reabilitação 
do edificado, cumprindo a 
regulamentação necessária 
para o respeito da traça 
arquitectónica original.

 ↳ Incentivos para a fixação de 
empresas e comércio no local, 
que sejam capazes de alavancar 
a revitalização da zona.

 ↳ Trabalhar em estreita 
colaboração com associações e 
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outras entidades que conheçam 
bem as dificuldades do Barreiro 
Velho de modo a encontrarem-
se as soluções que melhor se 
adaptem à população local.

 ↳ Realizar um diagnóstico das 
necessidades habitacionais, e até 
sociais, da população instalada em 
alguns edifícios em mau estado e 
devolutos, de forma a providenciar 
habitação digna a estas famílias

 ↳ Criar um projeto de 
criação e gestão de jardins 
públicos pelos cidadãos

 ↳ Reabilitar e requalificar as praias 
do concelho (Alburrica, Clube 
Naval, Barra a Barra e Copacabana), 
munindo-as de boas condições 
de acesso rodoviário e ciclável e 
estacionamento, bem como de 
infraestruturas de apoio (café/bar/
restaurante, balneários e casas de 
banho) 
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 → Renovar e requalificar a 
Quinta Braamcamp:

 ↳ Converter o moinho grande em 
centro interpretativo da Quinta 
Braamcamp e da história do local

 ↳ Converter os edifícios principais 
da quinta em espaços de exposição, 
salas para realização de eventos, 
que comporte infraestruturas de 
apoio ao nível da restauração

 ↳ Cria espaços de lazer e passeio
 ↳ Criar vias específicas para corrida, 

com níveis de dificuldade diferentes
 ↳ Criar infraestruturas de desporto 

ao ar livre (ringue de futebol, campos 
de padel, quadras de basquetebol, 
equipamento de musculação, etc.)

 ↳ Criar um anfiteatro ao 
ar livre com condições de 
receber médios e pequenos 
espetáculos e outros eventos
 → Requalificar todo o edificado 

e respectivas imediações do 
Complexo Ferroviário do Barreiro 
para usufruto da população (Antiga 
Estação Ferroviária, edifícios do 
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Armazém e Rampa do Auto-expresso, 
edifício das Oficinas da CP, etc.)

 → Renovação e requalificação do 
Convento Madre de Deus da Verderena
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Mobilidade

3
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 → Recuperar o projecto inicialmente 
planeado para o Metro Sul do Tejo 
que ligue a Costa de Caparica ao 
Montijo, passando pelo Barreiro

 → Recuperar o projecto da ponte 
de ligação Barreiro-Seixal de cariz 
rodoviário, pedonal, ciclável e que 
comporte a passagem do metro

 → Aumentar a oferta de transportes 
públicos para incentivar ao seu uso 
pelas populações mais periféricas 
ou noutros municípios, reduzindo 
assim a poluição atmosférica

 → Criar a Cicloficina Municipal, 
uma oficina de bicicletas a preços 
reduzidos para todos e grátis 
para  famílias em situação de 
carência económica, mas que 
também promova ações de ensino 
sobre como andar de bicicleta

 → Reabilitar e expandir paragens 
do sistema de bicicletas 
públicas partilhadas 

 → Criar “Bairros Tranquilos”, retirando 
a prioridade ao automóvel nas zonas 
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 → residenciais e ruas de baixo tráfego 
com velocidade reduzida a 30 km/h 
e Zonas de Coexistências (20 km/h) 

 → Encerrar trechos de 
ruas, tornando-as em zona 
de lazer e passeio

 → Criar um mapa que meça as 
distâncias entre vários pontos da 
cidade e os tempos que se demora 
a percorrer entre eles, permitindo 
a criação de um novo tipo de 
mobilidade de base pedonal, com 
o objectivo de substituir o uso 
excessivo de transportes e meios 
motorizados em percursos a pé 

 → Criar nos TCB uma divisão para 
transporte de crianças do ensino 
pré-primário e primário servindo 
rotas para as escolas primárias 

 → Criar vias cicláveis seguras e 
independentes das vias rodoviárias, 
ligando bairros, zonas comerciais, 
escolas, zonas industriais, 
zonas ribeirinhas e praias 

 → Lançar um programa de 
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apoio à aquisição de bicicletas 
convencionais e elétricas

 → Promover área de sombra, 
sobretudo através da plantação de 
árvores, que permita uma circulação 
pedonal mais saudável, bem como 
um arrefecimento geral das ruas

 → Passes gratuitos dos TCB para 
jovens até aos 18 anos e estudantes 
universitários, pessoas maiores 
de 65 anos e desempregados

 → Aeroporto do Montijo:
 O LIVRE refuta, mais uma vez,  

a construção de uma infraestrutura 
aeroportuária comercial na Base 
Aérea nº 6 do Montijo, pelas mais 
diversas razões, nomeadamente:

 ↳ A construção de uma 
infraestrutura com esta grandeza 
e importância num território que, 
segundo a maioria dos estudos, 
estará alagada em menos de 
30 anos devido à subida do 
nível da água dos oceanos

 ↳ A construção da infraestrutura 
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maioritariamente em cima de 
uma reserva natural protegida 
que alberga fauna e flora 
essencial ao ecossistema

 ↳ O agravamento da 
poluição sonora e do ar sobre 
áreas residenciais de alta 
densidade populacional

 ↳ A construção de uma 
infraestrutura limitada na sua 
capacidade à nascença

3
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Direitos Humanos,
Sociais e Saúde

4
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 → Criar um Observatório Municipal 
dos Direitos Humanos, que 
seja uma ferramenta efetiva de 
monitorização e mitigação das 
desigualdades sociais e de todo o 
tipo de discriminação (orientação 
sexual, identidade de género, racial, 
religiosa, social, etc.), que seja 
capaz de receber e acompanhar 
denúncias, apresentando os 
respetivos relatórios de acção 
e propostas de melhoria 

 → Promover a adesão do 
Barreiro à Rede Internacional 
de Cidades-Refúgio.

 → Promover a criação de uma 
Rede Nacional de Municípios 
Arco-íris, que reúna todos os 
municípios numa uniformização de 
medidas de combate à homofobia 
e transfobia a nível local 

 → Criar um Plano Municipal 
LGBTQI+ que identifique e proponha 
medidas no sentido da promoção de 
políticas públicas para a igualdade 

4
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e não discriminação, combatendo 
a discriminação por orientação 

 → sexual ou por 
identidade de género 

 → Adesão da cidade do 
Barreiro ao programa 
internacional Rainbow Cities 

 → Divulgar informação junto dos 
profissionais de saúde sobre 
pessoas LGBTQI+, especialmente 
pessoas transgénero e intersexo

 → Criar programa de sensibilização 
junto dos funcionários dos serviços 
públicos sobre temas LGBTQI+

 → Fomentar a criação de 
associações LGBTQI+

 → Criar equipas multidisciplinares 
nos serviços da autarquia, 
com especial atenção 
para a saúde mental.

 → Priorizar a saúde mental, 
criando equipas multidisciplinares 
nos serviços da autarquia, 
promovendo iniciativas de 
rastreio e de consciencialização e 
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alocando equipas de psicólogos 
nos serviços da autarquia ou 
articulando a intervenção com 
outros serviços já existentes.

 → Acompanhar por intermédio 
de equipas multidisciplinares a 
saúde dos idosos em situação de 
isolamento, designadamente no 
que toca à toma de medicamentos, 
tratamentos e deslocações, 
e, sempre que possível, em 
colaboração com os familiares.

 → Promover a igualdade de género 
em todas as suas interseções, 
implementando Planos Municipais 
para a Igualdade e Violência de 
Género, seguindo para isso as 
prioridades definidas a nível europeu 
e fazendo-o de forma concertada 
com as entidades competentes

 → Implementar uma rede de 
serviços de apoio a vítimas 
e sobreviventes de violência, 
em parceria com entidades 
competentes e demais 

4
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entidades parceiras, que siga 
os padrões internacionais

 → Criar um Plano Municipal 
do Envelhecimento Ativo

4
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Cultura e
Conhecimento

5
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 → Criar o Museu da Cidade, 
que congregue quer a história 
do local e da localidade, mas 
também e sobretudo das 
pessoas, dos Barreirenses e 
da sociedade Barreirense. 

 → Criar um Teatro Municipal dotado 
de auditórios capazes de acolher 
grandes e pequenos/médios 
espetáculos de toda a natureza, 
desde dança, teatro, música e 
ópera. Uma infraestrutura que conte 
também com espaço de galeria de 
exposições e de café-concerto. 

 → Criar uma nova Biblioteca 
Municipal, renovada e 
modernizada, mais digital e 
interativa, que conte com um 
espaço confortável e funcional. 

 → Promover a realização de 
Assembleia Cidadãs para discussão 
e definição de prioridades na área 
cultural.  

 → Criar um conselho consultivo 

5
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municipal da cultura. 
 → Criar monumento ao 

Operário Fabril, homenageando 
todos os operários da 
antiga CUF que ajudaram à 
construção e desenvolvimento 
da cidade do Barreiro

 → Criar uma base de dados 
consultável pelos cidadãos 
que reúna informação dispersa 
sobre o património histórico 
e cultural do concelho.

 → Disponibilizar gratuitamente 
espaços de criação artística. 

 → Dinamizar os espaços 
públicos (parques, jardins, 
praças, praias) com a promoção 
de eventos culturais (teatro de 
rua, artes circenses, dança, 
música, etc.) nesses espaços. 

 → Dinamizar e apoiar projetos 
artísticos e culturais junto da 
comunidade escolar, em particular 
aqueles que visem o combate 
à exclusão social e cultural. 

5
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 → Workshops mensais com 
artistas das mais diversas 
áreas para formação dos 
estudantes do concelho. 

 → Criar uma bolsa municipal 
de apoio a estudantes com 
reconhecida competência numa 
determinada vertente artística. 

 → Criar e promover o mês da cultura 
Barreirense (1 mês por ano dedicado 
às mais diversas áreas da cultura). 

 → Criar condições de atratividade 
de empresas e cooperativas 
que promovam de forma 
direta atividades culturais. 

 → Promover a divulgação, 
em formato digital e de fácil 
acesso, da atividade cultural e do 
património material e imaterial do 
concelho, assim como informação 
acerca de associações culturais, 
científicas e artísticas.

 → Implementar um programa 
de capacitação e ajuda às 
associações locais para acesso a 

5
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financiamento da União Europeia.
 → Criar espaços de criação artística 

na cidade, por exemplo, através 
da requalificação de espaços 
não utilizados ou subutilizados 
em diversos locais do concelho, 
criando espaços para estúdios, 
ateliês e salas de ensaio.

 → Reforçar a promoção e 
defesa da arte urbana através da 
atribuição de locais para realização 
de trabalho e exposição.

 → Criar uma Rede de 
Consultores do Conhecimento 
que contemple elementos dos 
centros de investigação locais e 
que ajude a sustentar decisões 
políticas no conhecimento 
científico, filosófico e artístico.

5
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Inovação, Tecnologia 
e Empreendedorismo

6
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 → Criar um Plano de 
Desenvolvimento Estratégico a 
longo prazo, com uma visão e 
metas até 2033, através da criação 
de uma comissão composta 
por vereadores e deputados 
municipais representativos 
de cada partido eleito, a qual 
deverá organizar e consultar 
Assembleias Cidadãs sobre os 
mais variados temas sectoriais. 

 → Criar em zona da antiga CUF 
um Parque Tecnológico  do 
Conhecimento e Ideias e Incubação 
de Novas Empresas, permitindo 
que seja também um centro de 
partilha de conhecimento entre 
empreendedores e empresas, 
a academia e a sociedade civil, 
permitindo atrair empresas mas 
também potenciar a instalação 
de núcleos e extensões de 
instituições do ensino superior. 

 → Criar condições atrativas 
e especiais para empresas 

6
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tecnológicas e ambientalmente 
sustentáveis que criem emprego 
de qualidade e de salários 
acima da média nacional 

 → Criar um Gabinete Municipal de 
Gestão de Projectos que forneça 
todo o suporte necessário à criação 
de empresas e/ou cooperativas que 
promovam a produção e consumo 
sustentável de bens ou serviços 
produzidos a nível local, que apoie 
as empresas na preparação de 
candidaturas a programas europeus 
de financiamento de atividades de 
Investigação & Desenvolvimento 
e inovação, assim como a 
implementação de critérios para a 
atribuição de apoios públicos que 
tenham como principal objetivo a 
maximização dos efeitos positivos 
para as economias locais. 

 → Investir no apoio à transição 
digital do comércio local, 
capacitando-o para o e-commerce. 

6
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 → Promoção do comércio local 
através de programas de divulgação 
e de incentivos económicos ao 
investimento, com discriminação 
positiva do comércio local nas 
taxas municipais, nomeadamente 
de isenção para esplanadas ou 
publicidade e ainda promoção 
das lojas históricas e contribuição 
para a sua importância cultural.

 → Criação de um espaço de 
coworking moderno e funcional, 
de acesso gratuito a todos 
os munícipes, com acesso 
rápido à internet, espaços 
de reuniões e copa. 

 → Criação de um banco de fomento 
local de garantia pública, através 
do qual os munícipes possam 
investir nas empresas locais em 
condições mais vantajosas para 
ambas as partes comparativamente 
ao financiamento/investimento/
aplicação financeira com 
recurso à banca tradicional.

6
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 → Utilizar um Indicador Municipal 
de Bem-Estar, que inclua também 
o nível de igualdade, para guia 
das políticas do Município.

 → Combater ativamente a 
precariedade local, promovendo 
a integração de todos 
aqueles que desempenham 
funções permanentes

 → Implementar estratégias locais 
de aumento do tempo disponível 
para todos, incluindo incentivos 
para redução do horário de trabalho 
junto das empresas locais.

 → Providenciar, em parceria 
com o tecido educativo e 
empresarial local, uma oferta de 
formação local pública e gratuita 
de competências vitais para a 
inserção e reconversão profissional 
articulando com as entidades de 
formação profissional uma oferta 
distintiva, com ligação ao território.

 → Promover a adesão do Barreiro à 
coligação Cities for Digital Rights.

6
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 → Disponibilizar wifi público, 
progressivamente em todas 
as áreas do concelho.

 → Introduzir na administração 
pública o conceito de Plataforma 
como Serviço (PaaS), um repositório 
partilhado de ferramentas, 
sistemas e processos digitais 
em código aberto, que permita 
a partilha e o uso dos recursos 
desenvolvidos pelas administrações 
locais e centrais do país.

 → Criar um indicador de bem-
estar e satisfação do trabalhador 
no local de trabalho, permitindo 
ao consumidor uma escolha 
responsável por empresas onde os 
trabalhadores se sentem melhor 
e com melhores condições 

6
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Educação
e Ciência

7
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 → Criar uma rede de creches 
públicas municipais, garantindo 
o acesso à educação a partir 
dos 4 meses de idade

 → Abrir as escolas secundárias 
da cidade durante os fins de 
semana, permitindo que a 
população utilize os espaços 
desportivos exteriores para a 
prática desportiva, bem como as 
respetivas bibliotecas para estudo 

 → Criar Gabinetes de Apoio ao 
Estudo, funcionando como centros 
de explicações a preços acessíveis 
a todos os alunos e gratuito para 
alunos integrados em famílias em 
situação de carência económica 

 → Promover em todas as escola 
visitas de estudo ao património 
histórico e cultural do concelho 

 → Criar um programa de “Job 
Shadowing” para jovens estudantes 
do 9º ao 11º ano,  que permita ajudar 
os alunos a conhecerem melhor as 
diversas profissões do seu interesse, 

7
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facilitando assim a escolha da 
área do Ensino Secundário, 
Profissional e/ou Superior. 

 → Fomentar o exercício da 
cidadania das crianças e jovens na 
vida escolar e na da comunidade, 
sensibilizando-os para questões 
relativas aos vários tipos de 
discriminações (étnicoraciais, de 
género, de orientação  sexual, 
sociais, económicas, idade, 
pessoas portadoras de deficiência, 
entre outras) e à necessidade 
de práticas de inclusão.

 → Facilitar a articulação entre 
as escolas e espaços culturais 
(biblioteca, museus, teatros, 
etc.), naturais (hortas, jardins, 
parques, praias, etc.) e 

 → científicos (ensino superior).
 → Criar um plano de formação 

de boas práticas alimentares nas 
escolas de todos os níveis de ensino

 → Fomentar a participação cidadã 
dos alunos nos processos de gestão 

7
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democrática das escolas, mediante 
a criação de Assembleias de Alunos

 → Intervir nos equipamentos 
escolares para aumentar a 
sua eficiência energética, 
garantindo uma climatização 
adequada à promoção da saúde 
da comunidade educativa nas 
épocas de maior frio e calor.

 → Promover a literacia digital 
no concelho em conjunto com 
os atores escolares locais, com 
foco no uso de software livre.

 → Assegurar que a aprendizagem 
não se efetua apenas através 
do conhecimento académico 
tradicional, garantindo que 
todos os alunos tenham acesso 
a outras formas de realização 
pessoal e possibilidades de 
sucesso, nomeadamente 
através das artes, cultura e 
desporto escolar, valorizando e 
reforçando estas competências

7
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Participação, 
Transparência e 
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 → Implementar um programa de 
fomento de participação cidadã na 
decisão política local através de 
uma diversidade de instrumentos: 
referendos locais, orçamentos 
participativos, assembleias cidadãs.

 → Criar uma plataforma digital 
(website e app) onde de forma 
permanente se possam submeter 
propostas de atividades e 
melhorias a desenvolver no 
concelho nas mais diversas áreas 

 → Criar a Academia da Cidade, um 
local onde exista uma programação 
frequente de cursos, workshops, 
palestras, eventos gratuitos 
onde se abordem temas como 
democracia, cidadania, inclusão, 
desigualdade, entre outros. 

 → Criar uma plataforma digital 
que permita o acesso fácil e claro 
às datas e locais onde se realizam 
as Assembleias Municipais e 
Assembleias de Freguesia  

8
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 → Realizar as Assembleias 
Municipais em vários locais do 
concelho para promover maior 
proximidade da população 

 → Transmissão online de 
todas as reuniões públicas 
dos órgão autárquicos

 → Incentivar a criação, nas 
diferentes freguesias, do 
“Condomínio da Rua”, que permita 
aos cidadãos propor alterações, 
melhorias ou reparações 
das ruas onde habitam 

 → Criar Assembleias Cidadãs 
com participantes escolhidos 
de forma aleatória para 
definição de estratégias de 
longo prazo do concelho.

 → Criar aplicações digitais, ou 
outros de acesso democrático, 
que permitam conhecer e interagir 
diretamente com todos os 
processos de decisão do concelho.

 → Criar e divulgar um guia 
de participação do cidadão 

8
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(incluindo como fazer queixas, 
do nível local ao nacional).

 → Criar um conselho local 
de prevenção e combate à 
corrupção, com a participação 
direta dos cidadãos

 → Incentivar a criação, nas 
diferentes freguesias, do 
“Condomínio da Rua”, que permita 
aos cidadãos propor alterações, 
melhorias ou reparações 
das ruas onde habitam 

8
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 → Construção de nova 
Piscina Municipal

 → Criar um Centro de Alto 
Rendimento para desportos 
náuticos, como por exemplo o 
Remo, Canoagem e/ou Vela. 

 → Reforçar o apoio às associações 
e clubes desportivos 

 → Criar um Plano Municipal de 
Atividade Física, incentivando 
a atividade física no concelho, 
acessível a todas as idades e meios 

 → Recuperar a caldeira da Quinta 
Braamcamp para a prática de 
desportos náuticos, como por 
exemplo Remo, Canoagem e Vela. 

 → Promover e divulgar eventos 
deportivos a acontecer no 
concelho ou que contem com a 
participação de clubes do concelho 

 → Criar apoios para jovens 
carenciados que desejem praticar 
desporto em clubes desportivos, 
nos quais estão por norma estão 
sujeitos a pagar mensalidades 

9
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 → Criação de um campeonato 
desportivo anual para jovens do 
ensino básico e secundário em 
conjunto com as outras autarquias 
da região que queiram participar. 

 → Requalificar e dinamizar 
os espaços desportivos ao 
ar livre degradados e sem 
utilização neste momento 

 → Promover a articulação e a 
cooperação entre a autarquia e as 
associações desportivas, clubes 
e escolas, no desenvolvimento 
integrado de práticas desportivas, 
acessíveis às cidadãs e aos 
cidadãos dos diferentes grupos 
etários, valorizando a dimensão 
formativa e cidadã do desporto

9
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Bem-Estar 
Animal
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 → Promover a criação de uma Carta 
dos Municípios Livres de Touradas, 
que fomente uma ação concertada 
na eliminação de todas as atividades 
tauromáquicas nesses concelhos 

 → Criar um Hospital Municipal 
de Veterinária, aberto aos 
munícipes a preços acessíveis a 
todos e gratuito para famílias em 
situação de carência económica 

 → Criar a Provedoria Municipal do 
Animal, dotado de orçamento, meios 
humanos e materiais adequados à 
implementação de uma estratégia 
local respeitante ao bem-estar 
animal e à gestão e avaliação de 
medidas específicas neste âmbito

 → Desenvolver programas locais 
de identificação e monitorização 
de animais de companhia errantes, 
previamente esterilizados e 
desparasitados, em coordenação 
com o veterinário municipal 
e as associações zoófilas.
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