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PROGRAMA ELEITORAL 2017-2021 

 

COIMBRA: 

UM TERRITÓRIO DE OPORTUNIDADES, COM POLÍTICAS 

PROMOTORAS DA JUSTIÇA, DA DEMOCRACIA E DA IGUALDADE 

 

1. COIMBRA no horizonte de 2017-2030: o global, o nacional, o 
regional e o local 

 

Esta viagem de longo curso que iniciámos em 2013 e que, em 2017, nos propomos 

continuar não está prevista para um único mandato autárquico com a duração de 4 anos. 

Pretende projetar-se para um período mais largo, de dois ou três mandatos. Fixemos, como meta, 

2030, o primeiro ano do 4.º mandato a contar daquele que iremos iniciar em outubro próximo – o 

horizonte estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para uma nova etapa do 

desenvolvimento humano. Faltam só 13 anos. É já aí. Deveremos ser capazes de projetar esse 

percurso e de intervir positivamente na sua concretização. 

O programa eleitoral da candidatura do Movimento ‘Cidadãos por Coimbra’ aos órgãos de 

governo do município e das freguesias tem como referência fundamental os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) tais como a Organização das Nações Unidas (ONU) os definiu 

na Resolução “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, (1) 

que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016. Os 17 objetivos aí definidos, desdobrados em 169 

metas “visam resolver as necessidades das pessoas, tanto nos países desenvolvidos como nos 

países em desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado para trás.” 

Desses objetivos que, segundo os seus promotores, serão desenvolvidos em várias escalas 

da governação do planeta – global, continental, regional, nacional e local – selecionámos seis que 

consideramos prioritários na governação municipal e das freguesias do nosso concelho e que 

transcrevemos:  

“ a) Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

   b) Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover 

oportunidades de aprendizagem; 
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                   c) Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas; 

                   d) Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos; 

                      e) Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 

produtivo e o trabalho digno para todos; 

                    f) Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.” 

O Movimento Cidadãos por Coimbra adota também como referência, na sua reflexão e 

ação políticas em todo o território do concelho, a agenda da ONU de prevenção das alterações 

climáticas constante do Acordo de Paris, celebrado em dezembro de 2015 e já subscrito por 

Portugal (2). Propõe-se seguir ainda a Nova Agenda Urbana da ONU Habitat III resultante das 

múltiplas contribuições, entre as quais a de Portugal, que confluíram para a Conferência de Quito 

(Equador), realizada em outubro de 2016 (3). Empenhar-se-á para que todos estes objetivos sejam 

tidos em devida conta nas políticas municipais que se propõe influenciar no nosso concelho e que 

Coimbra se possa integrar com sucesso neste movimento mundial de promoção dos direitos 

humanos, na sua tríplice dimensão – direitos civis, sociais e ambientais. 

 

2. COIMBRA: o potencial 
 

A cidade e o concelho de Coimbra, segundo os censos 2011, contam 143 396 habitantes 

residentes, a maior concentração em território municipal de toda a região centro. Coimbra 

localiza-se no cruzamento de vias de comunicação rodoviárias e ferroviárias principais entre o eixo 

norte-sul e o eixo litoral-interior, ligando-se diretamente às duas áreas metropolitanas do país – 

Lisboa e Porto – e aos portos de Figueira da Foz e Aveiro, que, através do seu território se ligam à 

fronteira de Vilar Formoso e à Espanha. Coimbra é o polo principal do maior território 

metropolitano nacional fora das áreas de Lisboa e Porto e a parte maior de um sistema urbano de 

cerca de 350 000 habitantes, único no país fora daquelas áreas. Tem de assumir essa condição, 

não pactuando com a polarização do território do continente e com a ideia de que está no meio 

duma terra de ninguém, a ser disputada por aquelas duas áreas metropolitanas.  

No território da Região Centro, foram recenseados, em 2011, 2 327 755 habitantes residentes, 

que representam cerca de 22% da população residente total do país (10 562 178 habitantes). A 

Região Centro é a terceira do país em população e com a Região Norte e a Região de Lisboa situa-

se no grupo das que ultrapassam os dois milhões de habitantes, ficando as restantes abaixo dos 

800 000. 

Coimbra tem no seu território a mais antiga e uma das maiores e mais qualificadas 

universidades do país, com enorme projeção nacional e internacional e com um muito elevado 

potencial científico e tecnológico de que Coimbra, a Região e o País deverão beneficiar muito 

mais. Tem igualmente um Instituto Politécnico que muito tem contribuído para a formação dos 

nossos e das nossas jovens. Tem ainda uma rede de escolas básicas, secundárias e profissionais de 

qualidade. O potencial de atração nos domínios da formação, da investigação e das iniciativas 
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económicas e empresariais ligadas à produção de saber e da inovação é singular no país, mas tem 

sido subaproveitado. As oportunidades perdidas, por exemplo, com a má gestão do I-Parque, de 

responsabilidade do município, são disto um exemplo que urge reverter. 

A Universidade e a sua reputação internacional são, para além disso, um motor de 

cosmopolitismo e de abertura multicultural que distingue a cidade e potencia o seu 

desenvolvimento em redes internacionais.  

No âmbito dos cuidados de saúde e da investigação em saúde, Coimbra é uma das cidades 

mais importantes – senão a mais importante – do país, apresentando, neste domínio uma 

dinâmica excecional de atração regional, nacional e internacional. 

A classificação da Universidade de Coimbra, da Alta e da Rua da Sofia como Património 

Cultural (material e imaterial) da Humanidade, em 2013, trouxe uma maior projeção à cidade no 

contexto nacional e internacional. Este é apenas parte de um património histórico e monumental 

ímpar no conjunto do país, o qual se alia a uma produção cultural intensa, a qual, ao invés de ter 

sido impulsionada nas suas potencialidades, se tem debatido contra toda uma série de obstáculos, 

que o poder autárquico não soube resolver ou até agravou. A cultura, numa aceção ampla, tem 

em Coimbra, um potencial de desenvolvimento que ainda não foi encarado como pilar 

estruturante, a despeito da abertura de um dos equipamentos culturais de maior dimensão do 

país – o Centro Cultural e de Congressos Convento de S. Francisco. 

O rio Mondego, a coluna vertebral natural desta região, desde a Serra da Estrela à Figueira da 

Foz, está longe de ser aproveitado em todo o seu potencial, designadamente no campo turístico, 

ambiental e de lazer. A diversidade do território municipal, que inclui freguesias urbanas e rurais, 

com território agrícola e florestal, deve ser encarada como um bem precioso e a valorizar nas suas 

especificidades, promovendo relações recíprocas no âmbito económico, da inclusão, da educação, 

da cultura, da mobilidade sustentável e do bem-estar ambiental, com urbanismo de qualidade e 

articulando o território como um todo equilibrado. 

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), criada recentemente e 

envolvendo todos os 17 municípios do distrito e agregando ainda Mealhada, do distrito de Aveiro, 

e Mortágua, do distrito de Viseu, deverá ter um papel muito mais decisivo no planeamento 

intermunicipal, em todos os domínios que o justifiquem, desenvolvendo não uma ação 

concorrencial mas uma ação concertada entre os municípios. 

Dada a sua média dimensão e uma centralidade que decorre não só da localização geográfica, 

mas, também, das potencialidades acima descritas, nos próximos 20 anos, Coimbra deve 

ambicionar estar no grupo da frente das cidades portuguesas e no grupo das primeiras cidades 

europeias de igual dimensão, nos seguintes 10 aspetos:  

1) Participação cívica e democrática dos cidadãos e das cidadãs na vida do concelho; 

2) Educação de qualidade: básica, secundária, superior e profissional; 

3) Vida saudável, desporto e acesso generalizado a todos os cuidados de saúde; 

4) Desenvolvimento económico sustentável, com promoção do conhecimento e da inovação; 
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5) Habitação digna, urbanismo criterioso e requalificação do edificado; 

6) Qualidade ambiental, sustentabilidade energética e bem-estar animal; 

7) Mobilidade eficiente e segura e boas acessibilidades; 

8) Promoção de circuitos alimentares curtos e de mercados locais de proximidade;  

9) Igualdade, justiça social e emprego estável e com direitos; 

10) Valorização cultural nas áreas do património e da produção e fruição artísticas;  

Estes objetivos têm de ser centrais nas medidas concretas a desenvolver, tendo sempre em 

linha de conta que Coimbra beneficia já de uma significativa polaridade geográfica e 

administrativa. Connosco, Coimbra reclamará o seu lugar e projetar-se-á à escala da região centro. 

 

3. COIMBRA: as medidas programáticas e o seu sentido 

3.1 Cidadania e Democracia 
Esta candidatura tem como seu principal objetivo político fazer da intervenção ativa dos 

cidadãos a base fundamental da vida do município. Defendemos uma política assente no reforço 

da democracia, representativa e participativa, na informação sistemática e aberta, na 

transparência da governação e na prestação de contas sobre todos os assuntos do município. Para 

tal, pretendemos um maior e melhor acesso à informação por parte dos cidadãos e das cidadãs e o 

reforço do controlo público das decisões. A implementação do orçamento participativo e do 

planeamento urbano participado serão medidas prioritárias. 

Ao mesmo tempo, na gestão da coisa pública, assumimos sempre como princípio orientador a 

defesa da primazia do interesse público sobre os interesses privados. Em coerência com essa 

posição, defendemos os princípios de gestão pública do município e recusamos abertamente as 

lógicas de privatização e de subcontratação que tendem a capturar a administração e os recursos 

municipais, em todos os domínios, da água e dos transportes à gestão de resíduos e à educação. 

 

As medidas 
a) Criar e desenvolver mecanismos amplos e diversos de participação dos e das munícipes 

nas decisões do governo do município e das freguesias, nomeadamente o Orçamento 

Participativo, o planeamento urbano participado e processos de consulta pública amplos, 

profundos e de proximidade. 

b) Aumentar decisivamente a transparência da gestão autárquica, através da disponibilização 

de informação, do fim dos ajustes diretos em obras relevantes, do recurso à contratação 

pública como norma e do reforço de instrumentos de controlo público das contas. 

c) Tornar mais acessíveis à população as reuniões da Assembleia Municipal e das 

Assembleias de Freguesia – que, de acordo com a lei, são totalmente públicas – de modo a 

serem realizadas em horários que permitam um período alargado de intervenção dos e 

das munícipes, melhorando as condições da sua participação e contribuindo para a 

elevação do nível do debate público sobre a governação autárquica. Fomentar uma 
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cultura de iniciativa e de proposta, dentro destes órgãos, por parte de todas as forças 

políticas, alargando o âmbito das propostas do executivo. 

d) Defender a alteração da legislação no sentido da abertura ao público da generalidade das 

reuniões dos órgãos executivos – Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia – 

salvaguardando as questões decorrentes da reserva e do sigilo a que alguns processos 

possam estar sujeitos. 

e) Pugnar para que todas estas reuniões sejam transmitidas diretamente na internet e 

disponibilizadas para acesso livre de toda a população no sítio oficial da Câmara Municipal; 

f) Denunciar veementemente e não pactuar, de modo nenhum, com situações de 

desconsideração a que alguns ou algumas munícipes possam ser sujeitos/as pelos 

autarcas, quando pedem para intervir em sessões públicas, expondo os seus problemas. 

g) Propor soluções de aproximação entre a administração e os/as munícipes, 

designadamente prevendo o tratamento diferenciado das pessoas em função da sua 

literacia no domínio das competências na leitura/escrita ou em informática, bem como em 

função das suas eventuais deficiências. 

h) Promover a desburocratização e a progressiva simplificação dos processos 

administrativos, tender para a sua desmaterialização e criar e divulgar aplicações 

informáticas que permitam o acompanhamento de todo o seu percurso processual. 

i) Realizar processos de prestação de contas claros, transparentes e de fácil compreensão, 

nomeadamente na elaboração dos orçamentos e de relatórios de contas, para um efetivo 

controlo da gestão camarária por parte da Assembleia Municipal e dos/as próprios/as 

munícipes. 

3.2 Educação e Formação 
A educação é um direito de todos e todas e um elemento estratégico fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer território. Contudo, tem faltado, até ao momento, uma estratégia 

educativa ao nível local, que assegure a qualidade dos serviços de competência municipal no 

âmbito da educação: rede escolar equilibrada, equipamentos qualificados e dotados de todos os 

recursos educativos e de conforto, refeições e serviços de apoio à família que correspondam às 

necessidades das crianças e das famílias. Isto é algo que urge modificar. Defendemos, assim, uma 

política municipal que erradique o analfabetismo no concelho, generalize o ensino básico a toda a 

população, seja um pilar forte da promoção da igualdade social e do combate à exclusão, bem 

como da promoção da cidadania e da formação cívica ampla, em estreita articulação com a cultura 

e a política cultural municipal. A excelência nos serviços educativos é um potencial de atração que 

não deve ser negligenciado. A autarquia deve promover a imagem de Coimbra como cidade com 

uma força de trabalho altamente qualificada, no topo nacional e ao nível dos melhores centros 

europeus.   

É imperiosa a articulação das escolas e do sistema educativo no âmbito concelhio com o 

sistema de formação e emprego, de modo a criarem-se dinâmicas de interação e de cooperação 

que ajudem a superar dificuldades no campo do insucesso escolar e da promoção de qualificações 

quer dos/das jovens quer dos/as adultos/as, designadamente em situação de interrupção das suas 

carreiras profissionais e de necessidade dos eu redirecionamento. 
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As medidas 
a) Rever e atualizar a Carta Educativa com uma metodologia de elaboração em que participe 

ativamente a comunidade educativa e a sociedade em geral. A Carta Educativa deve 

identificar, cartografar, caraterizar e articular os recursos educativos dos mais diversos 

tipos. Deve consagrar os princípios fundamentais do direito de todas as crianças e jovens a 

um ensino de qualidade, em instalações modernas e qualificadas, bem como os princípios 

da organização democrática, policentrada do território e da coesão da comunidade. A 

Carta Educativa, quer na sua dimensão municipal, quer no âmbito das freguesias, deve ser 

um documento vivo e de referência, com base no qual se construa um projeto educativo 

local/municipal de vocação ampla e de prazo alargado, a partir duma base comunitária e, 

de modo nenhum, imposto a partir da administração municipal. Deve ser colocada a uma 

discussão pública alargada antes da sua aprovação pela Assembleia Municipal. 

b) Revitalizar e reforçar o Conselho Local/Municipal de Educação como entidade fundamental 

do processo de construção e acompanhamento do Projeto Educativo Municipal/Local, o 

qual supervisionará, através duma monitorização independente e rigorosa e com o apoio 

dos serviços técnicos municipais competentes, a qualidade dos serviços prestados, 

internalizados ou externalizados, no âmbito da educação, no território do município. 

c) Contribuir para a construção, com o Conselho Municipal de Educação, de um Projeto 

Educativo Municipal/Local que articule, em rede, os agentes relevantes do concelho com 

particular destaque para os das áreas da formação/emprego, da cultura (companhias de 

teatro, clubes de cinema, coletivos musicais, museus, bibliotecas, etc.) e do desporto, bem 

como as organizações cívicas, no sentido da sua cooperação na formação para a 

democracia e para a cidadania e da constituição de uma comunidade informada, 

cosmopolita, igualitária e aberta à diversidade, desde as primeiras idades. 

d) Garantir serviços de apoio à educação com qualidade (refeições, transportes diários para 

atividades escolares, ocupação do tempo não letivo, atividades de enriquecimento 

curricular e componente de apoio à família), de preferência através de serviço público, com 

profissionais devidamente habilitados e com estabilidade profissional, sem recurso à 

contratação precária. 

e) Substituir os serviços externos de fornecimento de refeições, baratos mas maus, pela reativação de 

cozinhas e refeitórios nas EB2/3, com melhoria da qualidade, acompanhamento das crianças, 

recurso a produtos locais e criação de emprego. 

f) Aumentar substancialmente os apoios à aquisição de manuais e materiais escolares para todas as 

crianças. Nas escolas, deve haver o material indispensável a todas as disciplinas e deve ser 

fomentada a sua reutilização cooperativa. 

g) Acompanhar a execução do Plano Municipal de Transportes Escolares para 2017/2018 e, 

para além de o avaliar enquanto instrumento significativo de facilitação do acesso à escola 

de todas as crianças e jovens do concelho, perspetivá-lo também em termos de promoção 

do transporte público junto da população mais nova. 

h) Investir, de forma decidida, na igualdade de acesso e no sucesso escolar, colaborando com 

as organizações educativas na gestão racional, coerente e transparente dos fundos 

disponibilizados pelo Governo e pela União Europeia para estes fins. 

i) Proceder ao levantamento, em sede do Conselho Local/Municipal de Educação, do 

conjunto das entidades e dos recursos existentes no campo da formação profissional, de 
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modo a mobilizá-los racionalmente, de modo que nenhum/a jovem possa ficar fora do 

sistema de educação/formação antes da idade legal para começar a exercer uma profissão. 

j) Promover formas de participação dos e das jovens nos debates sobre o governo do 

concelho e das freguesias, nomeadamente através do Orçamento Participativo Jovem. 

k) Ter, em todo este processo de governação no campo educativo em sentido amplo, como 

referência fundamental, o documento da UNICEF “Construir cidades amigas das crianças – 

um quadro para a ação”, com especial atenção ao programa específico para Portugal, em 

que se destaca “o incentivo que deve ser dado à participação efetiva das crianças na vida 

da comunidade, um direito que lhes assiste e um fator essencial para o exercício da 

cidadania ativa e para o desenvolvimento de um sentimento de pertença. (4) 

 

3.3 Saúde, Desporto e Vida saudável 

É preciso tirar o máximo partido do conhecimento acumulado e da investigação em saúde 

que se produzem em Coimbra há muitas décadas. Coimbra é um polo determinante e de elevada 

competência no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, desempenhando um papel insubstituível na 

região centro, designadamente na rede hospitalar. Contudo, a organização dos serviços 

hospitalares continua a deixar muito a desejar. A fusão forçada e acelerada dos HUC (Hospitais da 

Universidade) com o CHC (Centro Hospitalar de Coimbra-Covões), por decisão do governo 

anterior, porque não obedeceu a um plano criterioso, não corrigiu algumas deficiências anteriores 

e introduziu outras que ainda não foram superadas. Esta fusão resultou, pois, pela forma como foi 

feita, numa degradação do serviço público de saúde. Um dos exemplos foi o corte nas 

especialidades médicas e no horário de funcionamento das urgências no Hospital dos Covões, 

assunto que urge repensar e reverter, com forte impulso da Câmara Municipal. 

O debate público necessário sobre a localização da nova maternidade tem que ser 

relançado, obrigando-se a Câmara Municipal e a Administração dos CHUC a articularem uma 

estratégia que comece por divulgar junto da opinião pública os resultados dos relatórios já 

produzidos sobre o assunto. Na rede de cuidados de saúde primários no âmbito concelhio, 

destaca-se a ausência de decisões sobre a construção do novo Centro de Saúde da Av. Fernão de 

Magalhães, que urge rapidamente iniciar. 

A promoção, desde as primeiras idades, do desporto, duma alimentação saudável e de 

estilos de vida adequados é essencial para a elevação dos padrões de qualidade de vida de toda a 

população. Nesse sentido, a autarquia deve seguir as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para as Cidades Saudáveis. O princípio base do movimento/projeto Cidades 

Saudáveis, iniciado na década de 70 do séc. XX, é que a saúde das pessoas que nela vivem é 

condicionada pelas condições de vida e de trabalho, pelo ambiente físico e socioeconómico e pela 

qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde. (5) 

 

As medidas 
a) Construir urgentemente o novo centro de Saúde da Av. Fernão de Magalhães. 

b) Reabrir, de forma consolidada, as urgências do Hospital dos Covões durante 24 horas. 
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c) Elaborar a carta dos equipamentos de saúde existentes no concelho para uma melhor 

gestão e adequação das respostas às necessidades da população. 

d) Aderir à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e conduzir, de acordo com as melhores 

práticas, uma política municipal promotora de hábitos e estilos de vida saudáveis. (6) 

e) Preparar, aprovar e concretizar um Plano de Desenvolvimento de Saúde, Qualidade de 

Vida e Bem-Estar, à semelhança do que têm feito outros municípios, nomeadamente 

Lisboa. (7) 

f) Estimular o debate público acerca da localização da nova maternidade, ponderando 

devidamente as vantagens e desvantagens das várias opções em presença, e intervir para 

que a decisão final a tomar seja precedida das devidas fundamentações, em que a 

autarquia intervenha ativa, aberta e responsavelmente. 

g) Redinamizar o Hospital do Sobral Cid e sua reconfiguração num parque direcionado para os 

cuidados de saúde mental e psiquiatria, vocacionado para a prevenção, tratamento e 

reabilitação, segundo um conceito não segregador e antiestigmatizante da saúde mental. 

h) Promover uma cada vez maior democratização do desporto, articulando escolas com 

associações e clubes, potenciando os recursos e as infraestruturas existentes no concelho e 

criando as que forem consideradas necessárias e com condições para se desenvolverem. 

i) Preparar devidamente os Jogos Europeus Universitários de 2018 (EUSA Games 2018), que 

estão previstos para julho desse ano, e captar eventos deste tipo, de âmbito nacional e 

internacional, nas áreas da saúde e do desporto. 

 

3.4 Desenvolvimento económico e Emprego 
A cidade e a sua economia possuem um valor que tem sido desaproveitado ao longo de 

décadas. É compromisso desta candidatura acolher e promover as formas de economia mais 

avançadas nos vários domínios, desde as tecnologias da informação e da comunicação, à saúde e 

biotecnologia, aos projetos na área da agricultura biológica e ambiente e aos setores que 

possibilitam a reindustrialização e a criação de emprego com direitos e cada vez mais qualificado. 

Para nós, o espaço urbano e os seus locais desaproveitados devem ser vistos como lugares da 

economia a desenvolver, no âmbito de uma política coerente de localização empresarial, 

devidamente estratificada, na qual têm também lugar de relevo os parques industriais e 

empresariais. O I-Parque deve ser urgentemente redinamizado.  

A autarquia deve envolver-se numa parceria estratégica com as instituições e organizações 

criadoras de valor, onde a Universidade, o ensino superior em geral e as infraestruturas de 

investigação têm um papel diferenciador decisivo. Estas parcerias devem conduzir à 

transformação do conhecimento e das ideias em projetos inovadores que tragam para Coimbra 

atividade económica e gerem mais-valias que permitam criar emprego. No domínio económico, a 

cultura – na vertente das indústrias criativas – e o turismo – nas mais diversas vertentes (turismo 

cultural, natural, religioso, de congressos) – devem também assumir o seu papel de relevo 

enquanto motores de inovação e desenvolvimento, produção de riqueza e criação de emprego. 

A forte componente rural do Concelho, desvalorizada com as prioridades dadas à indústria 

e aos serviços, é um campo rico de possibilidades num novo modelo de desenvolvimento, que 

retoma e abraça uma relação mais equilibrada com a natureza. A agricultura e a exploração 
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florestal podem ser promotoras de riqueza, com políticas que incentivem e sustentem a sua 

viabilidade económica. Neste sentido, o fomento de projetos agrícolas, ambientais e turísticos 

pode reforçar a coesão entre o núcleo urbano e as zonas rurais e florestais do concelho. 

  

As medidas 
a) Desenvolver estratégias partilhadas com vários atores – públicos e privados – municipais, 

regionais e nacionais nesta área, procurando identificar iniciativas empresariais e ter no 

terreno os meios para lhes dar corpo e acelerar o seu desenvolvimento. 

b) Assumir uma posição acolhedora e facilitadora relativamente às empresas que, dispondo-

se a cumprir a lei e os regulamentos em vigor, propõem instalar-se no território concelhio, 

designadamente mediando protocolos com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) e a Segurança Social no sentido de serem disponibilizadas as formações 

adequadas aos trabalhadores. 

c) Intervir proativamente na fixação, nomeadamente no I-Parque, de empresas aqui geradas 

e incubadas que demonstrem capacidade de inovação e de criação de emprego. 

d) Instalar no edifício da Estação Nova, quando desativada, a Casa dos Saberes, destinada a 

acolher microempresas, prioritariamente ligadas aos saberes tradicionais das indústrias e 

do artesanato de Coimbra (ex. cerâmica, têxtil, alimentar, gráfica, encadernação, etc.). 

e) Investir nas indústrias criativas, nomeadamente as ligadas à reabilitação urbana e à 

divulgação do património histórico (ex. arquitetura, decoração, arte urbana, etc.), 

promovendo a sua instalação no concelho. 

f) Dar o exemplo positivo de respeito pelos direitos laborais dos trabalhadores e 

trabalhadoras, pondo fim ao preenchimento de necessidades permanentes de trabalho 

com recurso a programas apoiados pelo IEFP, sem garantia de posterior integração em 

contratos estáveis. 

g) Criar condições favoráveis à criação de empresas ligadas ao turismo cultural e de natureza, 

no sentido de atrair visitantes e de divulgar devidamente o património material, imaterial e 

natural de todo o Concelho. 

h) Incentivar a criação de associações de produtores agrícolas e florestais, que sejam 

interlocutoras e disseminadoras em programas de informação/formação e na negociação 

de medidas políticas de fomento para o setor. 

i) Articular com os órgãos autárquicos das freguesias periurbanas políticas participadas de 

desenvolvimento rural. 

j) Apoiar projetos que fomentem a agricultura familiar – de matriz biológica ou outra que 

promova a sustentabilidade ambiental – e a diversidade florestal. 

k) Contratualizar com o IEFP cursos de formação para jovens agricultores/silvicultores, que 

visem o investimento na reocupação de território agrícola e florestal, numa perspetiva de 

sustentabilidade ambiental e de prevenção dos incêndios. 

 

3.5 Habitação, Urbanismo e Requalificação 
Apesar da classificação, pela UNESCO, da Universidade de Coimbra-Alta e Sofia como 

Património da Humanidade, a cidade tem vindo a perder qualidade urbanística, vítima de lógicas 
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desqualificadoras de expansão urbana, guiadas pelo mercado do solo e pela apropriação de mais-

valias fundiárias, que abrem espaço para novas urbanizações, à custa do desprezo do património 

construído já existente. Acabar com a construção desmesurada e privilegiar a reabilitação urbana 

constitui um princípio essencial da nossa proposta. Uma das prioridades desta candidatura é o 

regresso das pessoas ao Centro Histórico, através de intervenções urbanísticas e arquitetónicas de 

qualidade, visando a densificação da ocupação residencial, a diversificação do tecido social e a 

ocupação multifuncional – habitação, comércio e serviços. É urgente renovar o tecido urbano, 

procurando dar à cidade um aspeto mais atraente, mais limpo, muito mais verde, menos 

degradado e onde se conjugue a história com a modernidade, num estrito e rigoroso respeito pela 

nossa identidade e memória coletivas. 

 

As medidas 
a) Adquirir um conjunto significativo de edifícios devolutos na Baixa e noutras zonas centrais 

da cidade, reabilitando-os em seguida e vendendo-os ou arrendando-os posteriormente, 

promovendo, assim, a reocupação, com residentes de rendimentos baixos ou médios, de 

zonas em processo de desertificação ou em risco de gentrificação. 

b) Reservar habitações destinadas a arrendamento a famílias carenciadas em novos 

loteamentos a licenciar com mais de 20 fogos, evitando, assim, construir mais bairros 

sociais segregados, antes investindo na recuperação física e humana dos existentes. 

c) Oferecer projetos de construção de nova habitação, com aprovação garantida, a jovens 

que queiram trabalhar e fixar-se no concelho. 

d) Disponibilizar equipas de apoio às pequenas obras e reparações em habitações de pessoas 

idosas ou deficientes. 

e) Desenvolver uma estratégia eficiente de preservação, manutenção e animação do espaço 

público do centro da cidade, que deve estar regularmente limpo e cuidado e ser atrativo e 

vivo. 

f) Criar estímulos à instalação de comércio na zona histórica da cidade, de modo a contribuir 

para que a população aí residente não necessite de ir procurar noutras zonas da cidade os 

bens básicos de que necessita. 

g) Aprovar e aplicar mecanismos favoráveis à recuperação de imóveis degradados, 

nomeadamente pela substituição dos respetivos proprietários, mediante contrato, os quais 

ficariam depois obrigados a amortizar, gradualmente, o investimento realizado. 

h) Lutar pela concretização do Plano Gonçalo Byrne para a Baixa, o qual inclui um projeto real 

de intervenção física no edificado e um plano integrado de desenvolvimento do local (canal 

do Metro de superfície), com vista à preservação da zona, à regeneração dos edifícios 

degradados e à requalificação do tecido urbano histórico, com vista a compatibilizar o 

antigo com o moderno, numa lógica integradora compatível com a declaração da UNESCO.  

i) Ativar, democratizar e relançar a associação RUAS (Recriar Universidade, Alta e Sofia) de 

que fazem parte a Universidade, a Câmara Municipal e a Direção Regional da Cultura do 

Centro, de modo a corresponder ao fim para que foi criada: “Salvaguardar, promover e 

gerir o território afeto ao Bem designado por Universidade de Coimbra – Alta e Sofia, nos 

termos da classificação de Património Mundial atribuída pela UNESCO.” (8) 
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3.6 Ambiente, Bem-estar animal e Energia 
Uma política municipal para o ambiente deve dar especial atenção às questões da gestão 

cuidada dos recursos hídricos, à qualidade do ar, à conservação e alargamento dos espaços 

verdes, ao tratamento dos resíduos e à sustentabilidade energética. Deve também adotar medidas 

que favoreçam o bem-estar animal, promovendo igualmente práticas que assegurem o seu 

convívio pacífico com os humanos, numa lógica de preservação do espaço comum. Paralelamente, 

terá em especial atenção os animais que se multiplicaram desmesuradamente (ex. pombos), para 

os quais se devem encontrar estratégias apropriadas para controlar a sua multiplicação. 

O rio Mondego deve ser objeto de atenção particular. As obras anunciadas de 

desassoreamento e consolidação das margens, há muito ambicionadas, devem ser objeto de 

acompanhamento e de contínuo debate público, uma vez que correspondem a intervenções de 

fundo num curso de água com a dimensão do rio Mondego, com implicações designadamente na 

sua função ambiental e no seu aproveitamento para lazer. Os muros de suporte das margens são 

também património edificado que urge acautelar. 

A utilização de energia solar térmica e a produção de energia elétrica fotovoltaica em zonas 

residenciais – urbanas, suburbanas ou rurais – deve ser uma opção a desenvolver, 

designadamente em edifícios públicos da propriedade da autarquia. 

A gestão da água deve manter-se no quadro estritamente público. 

 

As medidas  
a) Estabelecer como prioridade a limpeza das ruas e das praças, com mobilização de mais 

pessoal camarário e das Juntas de Freguesia, mas também com uma ação pedagógica 

muito mais intensa junto dos cidadãos e das cidadãs. 

b) Assegurar um perímetro mínimo de segurança contra incêndios em redor das habitações e 

das vias de comunicação nas zonas urbanas, suburbanas e rurais, com responsabilização 

das Juntas de Freguesia e com recurso a sapadores florestais. 

c) Acompanhar as obras de desassoreamento do rio Mondego e de consolidação dos muros 

de suporte das margens, acautelando eventuais atentados ao equilíbrio ecológico desta 

zona natural urbanizada. 

d) Criar, manter e alargar espaços verdes nas zonas residenciais, que incluam parques 

infantis, devidamente seguros, aumentar a arborização e cuidar criteriosamente das 

árvores das ruas, avenidas e praças, proibindo a sua utilização como suportes publicitários. 

Estas ações poderão ser desenvolvidas com recurso à colaboração de residentes. 

e) Construir uma unidade municipal de socorro de animais perdidos e feridos, dotada dos 

meios humanos e técnicos para funcionar 24 horas/dia e 365 dias/ano. 

f) Celebrar protocolos com as clínicas veterinárias que quiserem aderir, para tratamento dos 

animais recolhidos, e com as associações de proteção animal para o seu acolhimento e 

convalescença. 

g) Prestar apoio financeiro e logístico às associações que fazem programas de captura-

esterilização e devolução de animais de rua, numa lógica de cooperação em rede. 
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h) Fazer ações de informação e sensibilização para o bem-estar dos animais junto das escolas, 

freguesias e associações. 

i) Criar parques verdes dedicados ou zonas específicas dentro dos atuais, 

predominantemente destinados ao passeio, higienização, educação de animais de 

companhia e seus donos, com serviços de apoio de baixo custo. 

j) Incentivar a construção de estruturas para recolha de águas pluviais, com vista à sua 

reutilização, designadamente para lavagens de pavimentos e para regas, e torná-las 

obrigatórias em novas construções. 

k) Promover a reciclagem, criando incentivos à separação de lixos e introduzindo, 

progressivamente, a recolha diferenciada porta a porta nas freguesias urbanas. 

l) Aplicar taxas diferenciadas de lixo, em função do lixo indiferenciado/não separado 

entregue, à semelhança do que já se faz nalgumas cidades. 

m) Construir uma praia fluvial no centro da cidade, como estrutura de lazer de acesso livre, 

replicando, em novas condições e com recurso a tecnologia atual, o que já existiu há 

algumas décadas. 

n) Velar pela desobstrução das linhas de água em todo o território do concelho e manter 

contacto permanente com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) com vista a prevenir 

inundações, designadamente em zonas residenciais. 

o) Transformar a generalidade dos telhados dos edifícios públicos e eventuais coberturas de 

parques de estacionamento da autarquia em superfícies produtoras de energia solar 

fotovoltaica. 

p) Reduzir substancialmente o uso de papel nos serviços municipais e das freguesias e instituir 

normas que induzam a população a ter comportamentos semelhantes. 

 

3.7 Mobilidade 
As lógicas desqualificadoras da cidade levaram à desarticulação do espaço urbano, 

retirando acessibilidades aos cidadãos e às cidadãs. Por isso, defendemos a devolução da cidade 

àqueles e àquelas que a habitam, repondo a qualidade e o bem-estar, através de um plano de 

mobilidade que contribua para a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. Nessa perspetiva, entendemos que se deve continuar a lutar por um sistema de 

mobilidade sustentável que inclua Coimbra e os concelhos vizinhos. Na área dos transportes 

interurbanos, a CIM-RC deve ter um papel essencial, promovendo uma rede multimodal regional, 

coerente e eficiente, que, em articulação com os transportes urbanos, sirva convenientemente as 

populações. Devem ainda ser promovidas outras formas de mobilidade não poluentes: a bicicleta, 

a bicicleta elétrica, o automóvel elétrico, entre outras. 

Tem-se verificado que os investimentos públicos, designadamente em infraestruturas rodo e 

ferroviárias, têm sido concentrados nas Regiões de Lisboa e Norte, ficando a Região Centro em 

situação de grande desvantagem. Com efeito, ainda não existem ligações rodoviárias rápidas e 

seguras: Coimbra-Viseu, Coimbra-Guarda e Coimbra-Oliveira do Hospital-Covilhã- Castelo Branco. 

O destino absurdo da A13 é uma visível manifestação de desprezo das instâncias governativas 

nacionais no que diz respeito às infraestruturas rodoviárias que beneficiariam Coimbra e a região. 
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O eixo ferroviário da linha da Beira Alta carece de reabilitação, sendo, neste momento, o único 

que, no país, faz ligação com a Espanha e a restante Europa. Nos últimos anos, a região foi 

amputada dalgumas linhas ferroviárias: Ramal da Lousã-Coimbra, Ramal Figueira da Foz-

Pampilhosa e Linha da Beira Baixa, no troço Covilhã-Guarda. Qualquer uma destas vias estabelecia 

ligações, em condições razoáveis, às redes ferroviárias nacional e internacional, facilitando as 

deslocações de pessoas e a circulação de mercadorias. Urge canalizar forte investimento público 

para a rede e os meios de mobilidade ferroviária, urbana e interurbana. 

É urgente trazer para Coimbra o investimento necessário à requalificação das gares rodoviária 

e ferroviária que constituem uma vergonhosa sala de visitas para quem chega à cidade. Anunciada 

pela Infraestruturas de Portugal (IP) a requalificação da Estação Ferroviária de Coimbra B, é 

urgente que a Câmara Municipal se constitua parceira desta entidade, com vista à edificação, em 

terreno contíguo, da futura gare rodoviária, com espaço também reservado para bicicletas. 

 

 As medidas 
a) Lutar por um sistema de mobilidade do Mondego sobre carris que inclua o ramal da Lousã 

e que se desenvolva dentro da cidade nos eixos Ceira-Coimbra B e Loja do Cidadão-CHUC, 

aproveitando, de forma racional, a plataforma já reestruturada de Serpins-Ceira-Alto de S. João.  

b) Prever a construção conjugada das novas gares ferroviária e rodoviária, com espaço para 

bicicletas e veículos afins, de modo a superar a atual situação de completa desarticulação entre 

as existentes. 

c) Preparar já a renegociação, com a participação das populações, dos acordos existentes com 

os operadores privados de transportes, com vista a reformular a rede de transportes urbanos e 

suburbanos do Concelho, abrangendo todos os lugares de todas as freguesias e conjugando-a 

com as redes dos concelhos vizinhos, de modo a evitar redundâncias desnecessárias, a garantir 

horários mínimos e fiáveis e a disponibilizar passes combinados a preços acessíveis. 

d) Construir modernos abrigos de passageiros em todas as paragens. 

e) Estabelecer como meta para os SMTUC a recuperação de 1 milhão de passageiros/ano até 

2021. 

f) Restringir o trânsito de viaturas particulares na zona histórica definida como Património da 

Humanidade, a qual ficaria dedicada somente a transportes públicos. 

g) Recuperar, numa escala mais ampla, a ideia da Ecovia, estimulando o estacionamento em 

parques periféricos e oferecendo transporte mais rápido em circuitos específicos. 

h) Construir um anel de parques periféricos de estacionamento gratuitos, destinados quer a 

quem sai quer a quem entra no centro da cidade, que se situariam, a título de exemplo, nos 

seguintes locais: Ceira/Portela, Vale das Flores, Lages/Exploratório, Almegue/S. Martinho do 

Bispo/Bencanta, Bolão/Estação Velha, Adémia/Eiras, Coselhas/Fucoli, entre outros. A partir 

desses locais, criar-se-iam carreiras dos SMTUC, mais frequentes e cómodas, a cruzar a cidade 

em várias direções.  

i) Reconsiderar e trazer à discussão pública as conclusões dum estudo realizado por 

especialistas no âmbito da Universidade sobre o tráfego para o CHUC, que, dado o seu volume 

e peso estrutural, deverá merecer uma atenção muito especial.  
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j) Apoiar a negociação entre moradores e concessionários de parques de estacionamento em 

zonas residenciais, de modo a permitir a sua utilização a custos reduzidos. 

k) Considerar a hipótese de carreiras fluviais entre a Portela, a Boavista e a Portagem. 

l) Planear e construir uma verdadeira rede ciclável no espaço do concelho, com prioridade 

para a zona urbana de Coimbra e com predominância de vias segregadas. Completar o projeto 

de ciclovia Bolão-Quinta da Portela e dar seguimento até Coimbra B do pequeno troço 

construído no planalto de Lordemão-Ingote, articulando-o com o anterior. 

m) Construir estacionamentos de bicicletas de tipo U invertido, junto dos edifícios públicos e 

de superfícies comerciais de média e grande dimensão e nas estações ferroviária e rodoviária. 

n) Levar a cabo campanhas de sensibilização, dirigidas à população, com participação das 

entidades policiais, para a utilização da bicicleta, comum ou elétrica, quer com vista a aumentar 

o número de utilizadores, quer com vista a criar práticas respeitadoras destes por parte dos 

condutores de transportes públicos ou privados. 

o) Mapear a cidade e elaborar rotas-padrão mais favoráveis às bicicletas, disponibilizáveis em 

aplicações informáticas, de modo a evitarem-se os grandes eixos viários. 

p) Melhorar toda a rede de passeios e outras passagens pedonais na cidade e no centro das 

freguesias, de modo a permitir a circulação tranquila e segura, quer de pessoas idosas, a pé ou 

em cadeira de rodas, quer de pessoas conduzindo carrinhos de bebés. 

q) Rever a política de atribuição de passe social a preço nulo ou reduzido nos SMTUC, em 

função das condições sociais dos/das utentes. 

 

3.8 Comércio de proximidade 
Coimbra deve apresentar-se como cidade atraente, criativa e empreendedora. Coimbra 

tem de estar na linha da frente na promoção de formas de produção e consumo sustentáveis e 

impulsionadoras de iniciativas de proximidade, como mercados locais em vários pontos da cidade 

e do concelho, redes associativas e colaborativas de produtores/as e consumidores/as locais e 

projetos de maior dimensão, no âmbito das economias solidárias e sociais. O Mercado Municipal 

D. Pedro V tem que receber um novo impulso, designadamente pela incorporação de novas 

valências. O Mercado do Calhabé, atualmente sob a tutela da União de Freguesias de Coimbra, 

deverá ser relançado segundo um perfil a definir, com vista a ter uma utilização regular. Os outros 

mercados e feiras do concelho que já têm história, mais ou menos longa, devem ser acarinhados, 

pois, para além de compra e venda de produtos diversos, são uma boa ocasião de convívio cívico e 

de animação do espaço público. 

 

As medidas 
a) Facilitar a comercialização dos produtos da agricultura familiar e agroalimentar local e 

regional, apoiando a ativação e o alargamento da comunicação em rede entre coletivos de 

produtores e consumidores, com vista designadamente a que algumas cantinas de 

entidades públicas ou de IPSS possam adquirir alguns dos seus produtos alimentares em 

circuitos mais curtos e fiáveis.  

b) Revitalizar os Mercados D. Pedro V e do Calhabé, com vista a desenvolver relações de 

proximidade no comércio local e a tornar o espaço público mais vivo e dinâmico. 
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c) Melhorar as condições de funcionamento da feira dos 7 e dos 23 (Bencanta), ouvindo os e 

as que ali intervêm mais regularmente. 

d) Estimular a criação doutros mercados específicos em vários pontos da cidade e das 

freguesias, para além de apoiar aqueles que já funcionam – Feira das Velharias, Feira sem 

Regras, Mercadinho do Botânico, etc. 

e) Estabelecer contactos regulares com associações e outros coletivos que tenham trabalho e 

reflexão sobre esta temática, de modo que as decisões a tomar pelos órgãos autárquicos 

sejam tendencialmente consensuais e obedeçam a avaliações regulares, de modo a 

reajustá-las, sempre que necessário. 

f) Recolher informação relevante sobre como têm decorrido experiências semelhantes 

noutras cidades portuguesas e estrangeiras, de modo a não se repetirem erros já 

detetados e a serem seguidos os caminhos considerados mais positivos. 

g) Promover a articulação destes mercadinhos locais informais com a experiência das hortas 

urbanas que se pretende incentivar, de modo que estas duas ações se possam alimentar 

mutuamente. 

 

3.9 Igualdade e Justiça Social 
A evolução das sociedades tem trazido consideráveis progressos aos diferentes níveis 

sociais, políticos, económicos e de qualidade de vida. Todavia há que reconhecer que persistem 

muitas lacunas no que diz respeito à distribuição igualitária das diferentes conquistas sociais, 

políticas, económicas, culturais e de bem-estar, o que se evidencia com a persistência e mesmo o 

aumento da pobreza e da exclusão social, que só muito paulatinamente se tem vindo a reverter. 

Porque esta situação é inaceitável, a autarquia deve colocar entre as suas prioridades a luta contra 

a pobreza e a exclusão social. É essencial desenvolver políticas ativas de justiça e inclusão social, 

atribuindo à autarquia um papel central no apoio solidário aos cidadãos e às cidadãs 

desprotegidos e em situações de fragilidade, assim como na promoção de formas de diferenciação 

positiva. O Fundo Municipal de Emergência Social (FMES) e o Fundo Municipal de Emergência – 

População em Situação de Sem Abrigo, (FSE-PSA) cujos regulamentos foram aprovados pela 

Assembleia Municipal, em setembro de 2016, são instrumentos importantes da ação social do 

município. Tanto no primeiro caso, em que as estruturas no terreno são as Comissões Sociais de 

Freguesia (CSF), como no segundo, em que a entidade gestora é indicada anualmente pelo PISAC 

(Projeto Integrado de Apoio às Pessoas em Situação de Sem Abrigo do Município de Coimbra) e 

aceite pela Câmara Municipal, é desejável que, pelo menos anualmente, os seus relatórios de 

execução, além de serem entregues à Câmara Municipal o sejam também à Assembleia Municipal 

e, no âmbito das freguesias, às respetivas Assembleias de Freguesia. 

A concretização de uma Estratégia de Intervenção Social, elaborada de forma participada e 

com avaliação e contas prestadas regularmente aos órgãos autárquicos, será uma tarefa política 

essencial da nossa atuação, com destaque para os domínios do emprego e da habitação, sem 

esquecer outras políticas sociais de emergência e/ou inclusivas. Neste espírito, procuraremos 

também promover relações intergeracionais e interculturais, combatendo todo o tipo de 

discriminações e encorajando o diálogo na procura de projetos comuns orientados para a 

realização de iniciativas cívicas que potenciem as capacidades e valores próprios de cada idade e 
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cultura. Coimbra tem de ser modelo na forma como trata e promove as questões da igualdade de 

género e igualdade de oportunidades. 

 

As medidas 
a) Fazer o diagnóstico social do concelho, de forma exaustiva e rigorosa, em estreita 

colaboração com a Rede Social de Coimbra, o Conselho Local de Ação Social de Coimbra 

(CLAS/C) e as Comissões Sociais de Freguesia (CSF), identificando as bolsas de pobreza e de 

exclusão social e promovendo a sua progressiva eliminação. 

b) Promover, com a participação dos e das que nelas trabalham, uma avaliação criteriosa do 

funcionamento destas estruturas, de modo a torná-las mais operativas e articuladas entre 

si para poderem responder mais eficientemente aos problemas com que se deparam. 

c) Dar especial atenção às pessoas idosas que, em grande número, vivem em situação de 

elevada escassez de recursos básicos, em habitações precárias, em profunda solidão, 

frequentemente doentes e inseguras. 

d) Inserir Coimbra na Rede Mundial das Cidades Amigas das Pessoas Idosas que devem 

estimular “o envelhecimento ativo através da criação de condições de saúde, participação 

e segurança, de modo a reforçar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

envelhecem", segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). (9) 

e) Fazer um levantamento exaustivo da rede de lares, centro de dia e de instituições similares 

para pessoas idosas, no território do concelho, em articulação com os serviços da 

Segurança Social, de modo que a autarquia possa ter uma visão de conjunto dos recursos 

existentes e poder providenciar relativamente ás eventuais carências encontradas. 

f) Colocar em funcionamento a Comissão Municipal de Proteção ao Idoso de Coimbra 

(CoMPIC), aprovada pela Assembleia Municipal há cerca de um ano e que ainda nem 

sequer foi constituída. 

g) Criar um serviço de apoio às pessoas idosas e doentes, em situação de carência económica, 

para efetuar pequenas reparações e resolver emergências domésticas. 

h) Disponibilizar às pessoas idosas e carenciadas passes sociais gratuitos que deem acesso 

quer aos transportes públicos, quer às instituições e a iniciativas culturais da cidade 

(museus, exposições, monumentos, etc.). 

i) Criar creches públicas municipais, suprindo uma carência manifesta do município neste 

tipo de serviços. 

j) Suprir as carências mais graves, em pessoal e em meios técnicos, da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Coimbra (CPCJ), que, com meios escassos, tem desempenhado um 

trabalho de grande valia no campo da proteção das crianças e jovens do concelho em 

situação de perigo. 

k) Trabalhar em conjunto com as associações de pessoas deficientes e com as que apoiam 

estes/as cidadãos/ãs institucionalmente, de modo que a sua ação seja reconhecida 

publicamente e tenha os necessários apoio e visibilidade. 

l) Incentivar projetos de ressocialização e reinserção dos/as reclusos/as, através de 

protocolos com instituições culturais e empresariais. 
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m) Recuperar a figura do ‘Mediador cigano’ e redimensionar as suas funções, no contacto com 

os serviços públicos, designadamente com a escola. 

 

3.10 Cultura e Turismo 

As atividades culturais geram, não apenas riqueza cultural e simbólica, mas igualmente 

material e financeira – pelos empregos que criam e pelo impacto direto na dinamização de certos 

setores da economia. Promover a sua instalação e integração na vida e na organização da cidade 

é, pois, um ponto essencial da nossa candidatura. Não é por acaso que ele surge no final deste 

programa. Foi nossa intenção encarar a atividade cultural como o fecho desta complexa abóbada 

que é a vida e a intervenção de serviço público desta autarquia. Sem ela, tudo o resto se 

desmorona e perde sentido. Para que a cultura tenha efetivamente este papel estruturante e não 

tenha uma função meramente decorativa como muitos lhe querem atribuir, é necessário integrar 

os agentes culturais do concelho na definição e na execução de uma estratégia cultural da 

autarquia, através de um diálogo permanente e do estabelecimento de relações de parceria. 

Simultaneamente, pretendemos articular todos os espaços culturais e as respetivas entidades 

gestoras/programadoras no sentido de oferecer uma verdadeira programação de cidade – 

equilibrada, diversificada, ambiciosa e arriscada. Consideramos a garantia do acesso à cultura 

como um direito, pelo que defendemos, igualmente, medidas que permitam o reforço do 

envolvimento das comunidades nas atividades culturais, na dimensão da fruição, da formação 

artística e da criação. 

O turismo é um parceiro privilegiado da cultura. Compete-lhe divulgar, potenciar, estimular 

e dinamizar a atividade cultural duma comunidade e, por essa razão, lhe atribuímos uma elevada 

função cívica. Tem ainda uma outra função relevante: pôr em contacto pessoas de várias 

proveniências e meios sociais, de vários níveis de instrução e de diversas origens geográficas. 

Neste contacto que o turismo promove com o bem cultural visitado, os cidadãos e as cidadãs 

apropriam-se do seu valor e, sem se conhecerem antes, partilham-no em conjunto, fazem-se 

portadores dele, enriquecendo-se pessoalmente e levando para o seu local de origem, 

simbolicamente, uma parte significativa desse bem. 

 

As medidas 
a) Afirmar a centralidade da cultura – património e criação artística – na construção de uma 

comunidade aberta, plural, humanista, igual e democrática.  

b) Desenvolver todas as ações necessárias para que a cidade seja capaz de manter e captar o 

trabalho profissional nesta área, dignificar os equipamentos que existem em todo o 

concelho e garantir uma oferta diversificada, qualificada e atrativa, para quem cá vive e 

para quem a visita. 

c) Promover a constituição duma empresa municipal para gerir, de forma eficiente e 

transparente, o Centro de Convenções e Espaço Cultural Convento de S. Francisco, 

dotando-o duma programação coerente, aberta a vários públicos e sustentável 

financeiramente.  
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d) Dotar essa empresa municipal de um corpo de funcionários/as competente e dedicado, 

sem recurso à contratação precária. 

e) Abrir concurso público internacional para recrutar um/a diretor/a cultural, de modo a 

projetar e a dignificar esta função, tornando-a exigente e responsável perante os órgãos 

autárquicos e a comunidade. 

f) Facilitar o contacto entre as inúmeras entidades do concelho com atividade no campo da 

cultura e do turismo, de modo a criar parcerias e sinergias, rentabilizando as 

infraestruturas existentes e multiplicando os públicos. 

g) Criar uma forte articulação entre essas entidades culturais e as escolas, de modo a 

conceber e concretizar um projeto educativo à escala do concelho, vivificado por uma 

intensa atividade cultural e artística. 

h) Estimular as instituições de formação na área do turismo a promoverem cursos destinados 

a motoristas de transportes públicos, a taxistas, a polícias, e a outros/as cidadãos/ãs que o 

pretendessem, para poderem informar os/as turistas, de maneira competente e cordial. 

i) Criar o Conselho Municipal da Cultura e o Conselho Municipal do Turismo. 

j) Conceber e concretizar um Programa de Turismo Sénior Municipal, com visitas organizadas 

a partir de todas as freguesias, em transportes disponibilizados pela autarquia. 

k) Ligar a palavra Coimbra à marca Turismo Centro de Portugal. 

l) Dar corpo ao conceito de ‘Diáspora Coimbrã’, envolvendo todas as pessoas que aqui 

passaram alguns anos da sua vida e que poderão, nas localidades onde vivem e trabalham, 

ser portadores e divulgadores de informação relevante sobre Coimbra. 

m) Ter em atenção que o ano de 2018 foi declarado pelo Parlamento Europeu ‘Ano Europeu 

do Património Cultural’, podendo, em Coimbra, esse facto impulsionar iniciativas que 

mobilizem a opinião pública para fortalecer a candidatura a ‘Capital Europeia da Cultura- 

2027’. 

n) Propor a realização do I Congresso de Turismo Municipal ‘Coimbra: do Património da 

Humanidade a Capital Europeia da Cultura-2027’ 

 

4. Coimbra: um projeto partilhado 
Como decorre do exposto acima, Coimbra tem condições e potencialidades para, a partir da 

sua média dimensão, conquistar um lugar de referência e se assumir como ponto nodal 

fundamental de uma rede regional, nacional, ibérica e mundial no âmbito do saber, da ciência, da 

cultura, da saúde, do património, da educação e da qualidade de vida. Para tal, há que articular as 

políticas de âmbito municipal com políticas de outros âmbitos, sabendo a autarquia reclamar e 

captar para Coimbra os investimentos, públicos e privados, necessários. 

 

Não nos apresentamos às eleições de 1 de outubro com a arrogância de quem tem as 

melhores e as mais originais ideias e de quem quer ganhar para governar… a solo. Orgulhamo-nos 

do nosso património cultural e cívico. Partilhámos, nestes 4 anos, algumas convergências e muitas 

divergências relativamente à governação do município. Estamos cientes de que a legislação 

portuguesa aponta para executivos constituídos pelo método proporcional, em função das 

votações obtidas pelas diversas forças candidatas. Não sonhar senão com maiorias absolutas é 
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uma forma de demonstrar que não se está preparado para construir outras maiorias na base de 

compromissos plurais, fazendo crer que os seus próprios programas esgotam as melhores 

propostas para o governo da cidade. Ao contrário, entendemos que os programas eleitorais com 

que as candidaturas se apresentam são isso mesmo – compromissos. Compromissos dos 

candidatos e das candidatas com os eleitores e as eleitoras, com as comunidades e as associações 

cívicas, com a sociedade. Estão longe de ser decálogos ou repositórios de verdades absolutas e 

inquestionáveis, mas também não são coleções de lugares-comuns para exibir na campanha e nas 

primeiras páginas dos noticiários e deitar fora no dia seguinte às eleições. 

 

É com esse estado de espírito que apresentamos aqui este conjunto de ideias, que já 

começámos a explicitar no texto “12 ideias-chave para o programa eleitoral – 2017”, distribuído 

no plenário do passado dia 23 de abril. A partir desse texto embrionário e do nosso programa de 

2013, apelámos à participação dos/as nossos/as aderentes e de todas as pessoas que connosco 

quiseram colaborar. Recebemos inúmeros contributos muito valiosos que aqui procurámos 

incorporar. Quisemos que o conjunto das medidas aqui propostas à população do concelho, que é 

convidada a eleger os/as autarcas para o mandato 2017/2021, seja o resultado dum intenso 

trabalho de reflexão e de debate coletivos de quem quiser aproximar-se do Movimento ‘Cidadãos 

por Coimbra’ e integrar-se neste grande esforço comum de esclarecimento público sobre a 

governação do concelho, até ao próximo dia 1 de outubro. O conjunto de propostas programáticas 

para o concelho no seu todo e para cada uma das freguesias em particular, construído a múltiplas 

vozes, convergiu seguramente, partindo de lugares diferentes, para uma consonância 

harmonizável, após um debate sereno, intenso e informado, e para a corresponsabilização de 

todos e todas que participaram neste grande coletivo cívico – o Movimento ‘Cidadãos por 

Coimbra’. 

 

VOTAR COM GOSTO, PORQUE TODOS CONTAM!  

CIDADÃOS POR COIMBRA! 

 
(1) http://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf 

(2) https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=1251 

(3) http://habitatiii.dgterritorio.pt/ 

(4) http://www.unicef.pt/CAC_Quadro_para_Acao.pdf 

(5) http://gis.cm-agueda.pt/pru/docs/Seminario_tematico2/Comunicacao3.pdf 

(6) http://redemunicipiossaudaveis.com/index.php/pt 

(7) http://redemunicipiossaudaveis.com/index.php/pt/noticias/plano_de_desenvolvimento_d

e_saude_qualidade_de_vida_e_bemestar_de_lisboa 

(8) http://www.uc.pt/ruas/info 

(9) http://www.who.int/ageing/GuiaAFCPortuguese.pdf 
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