
Виборчий маніфест 

Принципи та цілі громадського руху "Громадяни Коімбри", що 
представляє свою кандидатуру на місцевих виборах 29 вересня, викладено 
в його установчому документі,  "Листі до громадян і громадянок Коімбри", 
опублікованого у березні 2013 року.  

Ми виступаємо за Коімбру, що належить її мешканцям і мешканкам - місто 
розмаїття і плюралізму, культури та розуму, справедливості й дружби, 
чесності й прозорості, рівноваги й стабільності, місто, що зберігає традиції, 
але сміливо дивиться у майбутнє. Виборчій маніфест включає сім основних 
положень: 

1. Політика за участю громадян, прозорість та суспільна свідомість 
Активна участь громадян має стати основою життя міста, 
забезпечуючи прозорість у керівництві і пріоритетність для міської 
адміністрації активної політики з впровадження соціальної 
справедливості та підтримки для городян. Ми пропонуємо 
створення підрозділу муніципальної влади, відповідального за 
співпрацю з громадянами.  

2. Значення Коімбри на національному та європейському рівні 
Коімбра - найбільше місто Португалії за межами міських 
агломерацій Лісабона та Порту. Ми бачимо Коімбру європейським 
містом інновацій, культури та добробуту, де модель розвитку надає 
провідним секторам економіки можливість зростання й створення 
робочих місць. 

3. Благоустрій замість неконтрольованого містобудівництва 
Обмеження забудови та реконструкція міста - наші першочергові 
завдання. Повернення центру міста до життя шляхом впровадження 
якісних архітектурних заходів і заходів з благоустрою, спрямованих 
на підтримку заселення центра міста. Ми будемо рішуче боротися з 
наявною тенденцією виведення державних служб, включаючи 
міську адміністрацію, за межі центра міста.  

4. Економіка для міста і для людей 
Ми будемо підтримувати і розвивати найсучасніші форми 
економічної діяльності в усіх сферах: від інформаційних і 
комунікаційних технологій до охорони здоров'я і біотехнологій, 
інформатики, сучасних послуг, а також галузей, що сприятимуть 
відновленню індустріалізації і створенню робочих місць.  

5. Місто культури і розуму  
Ми не обмежуємося простим проведенням культурних заходів як 
таких.  Культурні заходи є для нас невід'ємною часткою життя міста 
здібних людей, де багатство суспільного життя є джерелом міського 
відновлення, підвищення кваліфікації громадян і сприяння 
зайнятості.  

6. Місто стабільності та добробуту   
Необачні архітектурні та містобудівничі втручання фактично 
вкрали місто в його мешканців.  Потрібно негайно повернути місто 
городянам.  Ми пропонуємо програму інвестицій малого обсягу, 
спрямованих на покращення добробуту і суспільного життя у місті, 



сфокусованих на занедбаних, пригнічених та депресивних районах 
для надання їх мешканцям доступу до суспільного простору.  

7. Місто толерантності, історії і відкритої громадянської свідомості 
Ми поважаємо історію й цінуємо толерантність.  Особливу увагу ми 
надаємо підтримці інвалідів, дітей та людей похилого віку. Ми 
сприятимемо інтеграції іммігрантів, етнічних меншин та всі тих, хто 
намагається зберегти свою особистість, відстоюватимемо принципи 
свободи, сміливо дивлячись у майбуття. 


