
Albufeira+Bloco 
Por um Bloco com força para a mudança 

O Bloco de Esquerda de Albufeira apareceu de surpresa nas eleições autárquicas de 2017,              
trazendo gente válida e com ideias para mudar a cidade. Nessa altura, mostrámos o melhor               
que o Bloco pode ser. Com candidatos independentes e militantes, mostrámos que o Bloco              
em Albufeira é plural e que não está na nossa génese fecharmo-nos aos contributos              
externos. Desde então, temos vindo a trabalhar nos assuntos que defendemos dentro e fora              
dos órgãos autárquicos. 

Agora é tempo de nos organizarmos, para que possamos ser concretos e objetivos nas              
nossas lutas, nunca esquecendo a matriz eco-socialista e feminista, combatendo          
populismos e aproveitamentos pessoais. 

Tendo em conta que: 

1. Albufeira, como auto-denominada “capital do turismo”, é casa para muito trabalho          
precário e ilegal;

2. Existe uma crise na capacidade de resposta para a procura à habitação;
3. Não temos uma rede de transportes públicos viáveis;
4. A Câmara Municipal de Albufeira tem descurado a protecção da flora e fauna do             

concelho;
5. Apesar de aprovada na AMAL, a “taxa turística” continua a não ser aplicada no             

concelho;
6. A Greve Feminista, organizada por membros do núcleo do BE de Albufeira, foi um             

primeiro passo importante na luta feminista no concelho que deve continuar;
7. O activismo LGBTQ+ existe mas ainda tem pouca visibilidade no concelho.

O Bloco em Albufeira deve: 

1. Lutar contra o trabalho precário, em especial na indústria do turismo, estando ao            
lado dos trabalhadores pela luta por melhores condições de trabalho;

2. Defender o acesso à habitação. É incomportável ter casas fechadas o ano inteiro            
para só servirem os donos dos empreendimentos turísticos no verão;

3. Exigir uma rede de transportes urbanos viável, que sirva toda a população do            
concelho, e não o que é economicamente viável para a empresa exploradora do            
contrato de transportes urbanos;

4. Alertar sobre a necessidade de fiscalização da taxa de protecção civil, considerada           
inconstitucional pelo TC e trabalhar a sua substituição pela “taxa turística”;

5. Propor uma política fiscal, parafiscal e de contribuições para a Segurança Social que            
tribute os grandes interesses económicos, proteja o comércio tradicional e contribua          
para a redução do trabalho precário;

LISTA B

1 | 2



6. Proteger o que resta da Lagoa dos Salgados. Sendo um habitat importante no nosso              
concelho, a construção foi permitida, estando a lagoa reduzida em área. Não            
podemos deixar destruir o resto; 

7. Primar por uma rede escolar gratuita de qualidade desde o ensino pré-escolar até ao              
secundário, reforçando a criação de oferta formativa variada e compatível com as            
necessidades do concelho, apoiando a criação de uma Escola de Hotelaria para            
aumentar a qualificação dos jovens de Albufeira; 

8. Criar propostas que visem reforçar o contacto com a cultura como uma forma de              
arte, e incentivar a sua produção à população. 

9. Promover regularmente a realização de debates sobre temas políticos, culturais          
cadentes e fracturantes, quer para formação política dos aderentes quer para           
intervenção local, como por exemplo: 
-Promover a igualdade de género, os direitos LGBTQ+; 
-Combate à discriminação no concelho, em instituições públicas e escolas; 
-Combate às touradas; 
-Promover um estilo de vida ecossustentável. 
 

Não nos alienamos também da actividade política interna, assumindo a importância de uma             
estrutura interna (tanto a nível concelhio como distrital) com objectivos definidos, e            
combatendo qualquer tipo de populismo ou sectarismo, primando pela luta coletiva, por            
Albufeira. 
 

Lista de candidatos à Comissão Coordenadora Concelhia de Albufeira: 
 
Tomás Cavaco Ramos -  A 13396 
Miguel Pinheiro - A 10360 
Sandra Da Costa - A 13397 
 

Mandatário: 
 
Tomás Cavaco Ramos 
tomas.fcr@gmail.com 
961 116 219 
 

Representante na MAE: 
 
Miguel Pinheiro 
miguelrpinheiro@me.com 
967 920 953 
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