
(PROPOSTA) PLANO DE ATIVIDADES 2016

Na carta às cidadãs e cidadãos de Coimbra tornada pública em sessão realizada no Café Santa Cruz no 
dia 4 de março de 2013 , sob o lema “COIMBRA É A NOSSA CAUSA”, assumimos o seguinte 
compromisso:

“Coimbra, a cidade e o concelho, merecem mais e melhor. Merecem não 
continuar a ser tratados como mero objecto de disputa partidária. Merecem 
outra governação. Mais democrática e mais ambiciosa.”

Compromisso esse em torno de sete ideias fundamentais - 1. Uma Coimbra das cidadãs e cidadãos; 2. 
Uma Coimbra heterogénea e plural;3. Uma Coimbra culta e inteligente 4. Uma Coimbra justa e amiga; 
5. Uma Coimbra séria, um município transparente; 6. Uma Coimbra equilibrada e sustentável 7. Uma 
Coimbra com memória e ousadia constantes. 

Três anos transcorridos constatamos que, pese embora a atividade desenvolvida pelo CPC, está quase 
tudo por fazer, face à prática política das maiorias que saíram vencedoras das últimas eleições.  
O que ainda mais reforça a necessidade de continuar, e melhorar, a definição de um conjunto de 
atividades que persiga os nossos objetivos.
Cumpre-nos, pois, dar um importante impulso à nossa atividade como forma de contribuir para o 
sucesso dos objetivos então definidos.

Para isso importa:

a) Continuar a lutar em todos os órgãos autárquicos em defesa da democracia, da participação 
ativa das cidadãs e dos cidadãos, de políticas sérias e transparentes. Em suma, lutar por mais e
melhor democracia. Com esse objetivo, devemos continuar a trabalhar para a concretização de 
um verdadeiro Orçamento Participativo municipal e nas freguesias; pela exigência de discussão 
pública séria e atempada das Grandes Opções do Plano e do Orçamento, bem como de todas 
as intervenções no concelho que afetem diretamente a vida dos munícipes.

b) Continuar a lutar por um desenvolvimento do concelho, na sua pluralidade e diversidade de 
modo a que todos tenham acesso às infraestruturas básicas; a uma rede de transportes 
urbanos acessível a todos; a uma rede de cuidados primários de saúde de qualidade; a escolas 
dignas para todas as crianças. 

c) Continuar a luta por condições de vida e de trabalho dignas para todos; por políticas que 
promovam o desenvolvimento económico e o emprego, contra a hostilidade das políticas 
municipais.

d) Coimbra é “Cidade Refúgio” desde 2003, mas o certo é que, até este momento, as autarquias 
de Coimbra, para além das palavras, não deram um só passo com vista ao efetivo acolhimento 
de refugiados, a coberto de um “secretismo” intolerável. 

e) Continuar a luta em defesa do nosso património construído e natural. Apesar da classificação da
Unesco em meados de 2013, as intervenções têm sido pontuais e desgarradas, com total 
ausência de estratégia; a SRU foi deixada ao abandono e dominam o caos e ruína no centro 
urbano; uma parte da cidade foi esventrada para a instalação do “metro”, projeto que continua 
sem rumo tantos anos depois; o leito do rio encontra-se, desde há anos, completamente 
assoreado, com consequências desastrosas; os muros do rio ameaçam ruína e não existe um 
projeto coerente que ligue as obras necessárias à requalificação  da cidade junto às margens 
esquerda e direita, ao Estádio Universitário, às Estações de Coimbra e Coimbra B, bem como ao
Choupal. 

f) Coimbra constitui um polo cultural de excelência a nível nacional. A política autárquica para este
setor, burocrática e de vistas curtas, não tem estado ao nível que Coimbra merece. O que se 
tem passado com o Convento de São Francisco é o mais significativo exemplo dessa política, 
confrangedoramente personalizada e opaca, incapaz de dar a este relevante equipamento a 
dimensão regional, nacional e mesmo internacional que ele exige. Deveremos, por isso, 
continuar a luta em defesa de um concurso público internacional para o programador e gestor 
do equipamento, bem como combater qualquer tendência para esvaziar os compromissos com 
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as estruturas culturais já existentes no concelho e a continuação da indefinição de uma 
verdadeira política cultural autárquica.

g) As políticas locais dominantes têm desvalorizado sobranceiramente a definição e luta conjunta 
com os demais Municípios da CIM para a construção efetiva da Região de Coimbra, essencial ao
seu desenvolvimento e afirmação no contexto nacional. 

Estes serão aspetos importantes na construção participada de um programa de transformação de 
Coimbra numa cidade moderna e que respeite as sete ideias fundamentais que continuarão a constituir 
o nosso compromisso para apresentação de nova candidatura autárquica.

Para levar a cabo estes objetivos vamos: 

i) reforçar o contacto com as populações, promovendo sessões públicas em todas as 
freguesias de auscultação e debate com vista à sua mobilização em defesa dos seus direitos
e interesses e onde prestaremos contas da nossa atividade. 

ii) continuar a ouvir as  associações e instituições existentes no concelho de modo a conhecer, 
em pormenor, a sua realidade objetivos e necessidades;

iii) dinamizar o grupo de trabalho “Viver Bem Em Coimbra É...” que deverá assumir o papel 
central no que respeita à defesa da qualidade de vida em todas as suas dimensões, levando
as nossas propostas às diversas freguesias urbanas, periurbanas e rurais e organizando 
ações de rua de mobilização dos cidadãos;

iv) Dinamizar o grupo de trabalho das políticas sociais e emprego;
v) Dinamizar o grupo ligado ao património construído e natural (Património da Humanidade, 

reabilitação urbana, rio);
vi) Reforçar o CPC alargando a sua base de apoio.

Iniciativas concretas a programar:

a) sessão pública em 4 de março de celebração do 3.º aniversário do CPC;
b) sessão pública em 21 de maio a assinalar a comemoração do 15.º aniversário da Carta 

Constitucional de Coimbra;
c) retomar mensalmente o “Coimbra à Escuta” para debater temas de atualidade; 
d) convívio de verão – rentrée política a realizar em setembro de 2016;
e) Jornadas cidadãs a realizar em outubro de 2016. 

Toda e qualquer ação política efetiva passa pela comunicação, e aquilo que temos procurado no CPC é 
adequar essa comunicação à forma como temos feito política. O esforço desenvolvido no dar a 
conhecer todas as intervenções efetuadas pelos nossos eleitos na CMC e na AMC, mais do que o nosso 
compromisso de transparência, é o nosso contributo para reduzir o afastamento dos cidadãos da 
discussão que é feita entre portas e desse modo incentivar a participação. E se ainda há muito para 
fazer nos processos que usamos para divulgar as nossas posições, até porque nem tudo depende do 
próprio movimento (como o comprova a demasiadas vezes frustrante cobertura dos jornais sobre a 
nossa intervenção), há que conseguir sensibilizar desde logo os eleitos, aderentes e simpatizantes do 
CPC para a necessidade de colaborarem ativamente na comunicação. Precisamos de mais pessoas, 
mais contributos. Precisamos garantir que no concelho sabem que existimos, sabem o que fazemos, 
sabem que ouvimos.

Como é bom de ver este plano de atividades só será levado a cabo se houver muito mais camaradas e 
amiga/os a participar.

E esse é o apelo que aqui fica a cada uma e cada um: participem.

Coimbra, 12.02.2016
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