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1.  COIMBRA no horizonte de 2021-2030: o global ,  o nacional ,  o 
regional e o local  

Esta viagem de longo curso que iniciámos em 2013, que prosseguimos em 2017, e que nos 
propomos continuar em 2021, não está pensada para um único mandato autárquico com a duração de 4 
anos. O programa eleitoral da candidatura do Movimento Cidadãos por Coimbra aos órgãos de governo do 
município e das freguesias pretende projetar-se para um período mais largo, de vários mandatos. Esta 
viagem tem como principal objetivo político fazer da intervenção ativa dos cidadãos e das cidadãs a base 
fundamental da vida do município. 

“Mais Cidadania ,  Melhor Democrac ia :  Mudar de Rumo!” – é o nosso lema. 

Fixemos, como meta, 2030 – o horizonte estabelecido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), conhecida como Agenda 2030 para o Desenvolv imento Sustentável1, para uma nova 
etapa do desenvolvimento humano “centrado nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas 
parcerias”. O CpC faz seus os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que deverão ser 
implementados em várias escalas da governação do planeta – global, continental, regional, nacional e local. 
Abrangem âmbitos diversos, interligados e em complementaridade, como a proteção, conservação e gestão 
dos recursos naturais terrestres e aquáticos, a sustentabilidade energética e ambiental, a ação climática, a 
criação de emprego digno, o acesso equitativo à educação e a serviços de saúde de qualidade ao longo da 
vida, a erradicação da pobreza e da fome, o combate à desigualdade a todos os níveis e a promoção de 
instituições eficazes e de sociedades estáveis e solidárias. Fa ltam nove anos .  É já a l i .  Deveremos ser 
capazes de projetar esse percurso e de interv ir  pos it ivamente na sua concret ização. 

O CpC adota, também, na sua reflexão e ação política em todo o território do concelho, os 
compromissos globais promotores da cidadania, da sustentabilidade, da justiça, da democracia e da 
igualdade, a seguir referenciados: 

-a Convenção da ONU constante do Acordo de Par is  sobre a l terações c l imát icas2, 
celebrado em dezembro de 2015 e subscrito por Portugal, na sequência do qual os países da União 
Europeia chegaram a acordo em “colocar a UE no caminho para se tornar a primeira economia e sociedade 
com impacto neutro no clima até 2050”; 

-a Década para a Recuperação dos Ecoss istemas3, declarada pela Assembleia Geral da 
ONU, numa iniciativa entre o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) e a Organização 
para a Alimentação e Agricultura (FAO), que visa acelerar a promoção da recuperação de ecossistemas 
degradados, como medida essencial para as metas do combate à perda de biodiversidade, de mitigação e 
adaptação às alterações climáticas, e por esta via assegurar um aprovisionamento de água e alimentos mais 
justo e equitativo. Ainda sobre diversidade biológica, a 15.ª Conferência das Partes (COP 15) da 
Convenção da Diversidade Biológica4, a realizar em outubro de 2021 em Kunming (China), alimenta a 
esperança de que o conjunto de metas torne possível “viver em harmonia com a natureza” até 2050; 

-o Pacto Ecológico Europeu5, divulgado em 11 de dezembro de 2019, que impõe um 
calendário para a economia da União Europeia atingir a neutralidade carbónica em 2050, através da criação, 
desenvolvimento e implementação de medidas que transformem a nossa forma de produzir, consumir, 
circular e habitar na Europa; 

																																																													
1 https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel, https://unric.org/pt/Objetivos-de-
Desenvolvimento-Sustentavel/ 
2 https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/temas-multilaterais/acordo-de-paris 
3 https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity 
4 https://www.cbd.int/doc/c/c678/abc2/2ff4f204cf2d46569a376d6a/cop-15-01-rev1-en.pdf 
5 (European Green Deal, em inglês) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#thematicareas 



3 
	

-a Nova Agenda Urbana da ONU6, resultante das múltiplas contribuições, entre as quais a de 
Portugal, que confluíram para a Conferência Habitat III, em Quito (Equador), realizada em outubro de 2016 
e que expõe uma mudança de paradigma a intersetar os cinco principais pilares de implantação do 
urbanismo e do desenvolvimento: “políticas nacionais urbanas, legislação e regulação urbanas, planeamento e 
desenho urbano, economia local e finança municipal e implantação local”; 

-a Agenda Terr i tor ia l  20307 “Um futuro para todos os lugares”, divulgada em 01 de janeiro de 
2020, em Leipzig (Alemanha), que destaca a importância da “coesão territorial na União Europeia, baseada 
nos objetivos de desenvolvimento sustentável e na cooperação, para promoção de um futuro sustentável e 
inclusivo de todos os lugares”; 

-a Declaração de Astana8, a partir da Conferência Global sobre Atenção Primária de Saúde, 
realizada em outubro de 2018, em Astana (Kazakhstan), que propõe cuidados primários de saúde e 
serviços de saúde de “alta qualidade, seguros, abrangentes, integrados, acessíveis, disponíveis e alcançáveis para 
todos e em todos os lugares, propiciados com compaixão, respeito e dignidade”, através de uma ação conjunta 
integrada ‘governação-profissionais-sociedade’; 

-a Carta de Porto Santo9, a partir da conferência “Da democratização à democracia cultural: 
repensar instituições e práticas”, realizada em abril de 2021, em Porto Santo (Madeira), que apresenta um 
conjunto de propostas interligadas e dirigidas aos agentes do ecossistema cultural, entre eles os decisores 
políticos, alicerçados em diferentes escalas e pensamento sistémico; 

-a Agenda Europeia para a Migração10, apresentada pela Comissão Europeia, em maio de 
2015, em Bruxelas (Bélgica), que assenta em quatro pilares – “Reduzir os incentivos à migração ilegal; Salvar 
vidas humanas e garantir a segurança das fronteiras externas; Uma política de asilo sólida e Uma nova 
política em matéria de migração legal”– e que o Parlamento Europeu reforça, afirmando, em 2021, que 
“segundo o Tratado de Lisboa, as políticas em matéria de imigração devem reger-se pelo princípio da 
solidariedade e da partilha equitativa de responsabilidades entre os Estados-Membros, inclusivamente no 
plano financeiro (artigo 80.º do TFUE).”11 

O CpC empenhar-se-á para que todos estes compromissos se jam t idos em devida 
conta nas pol í t icas munic ipa is  que se propõe in f luenciar no nosso concelho e que 
Coimbra possa ser um exemplo de sucesso no desenvolv imento económico, soc ia l  e 
ambienta l  à esca la g lobal e na promoção dos d ire itos humanos,  na sua tr íp l ice d imensão 
– d ire itos c iv is ,  soc ia is  e ambienta is .  

 

 

 

																																																													
6 https://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Portuguese.pdf 
7 https://pnpot.dgterritorio.pt/node/646 
8 https://apsredes.org/wp-content/uploads/2018/07/AA40-PR-Draft-Declaracion-Astana-.pdf 
9 https://www.culturacentro.gov.pt/media/11842/pt-carta-do-porto-santo.pdf 
10 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/summary_european_agenda_on_migration_pt.pdf	
11 https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.3.pdf	
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2. COIMBRA: as potencia l idades 

No território da reg ião centro foram recenseados, segundo os dados preliminares do Censos 
2021, 2 227 912 habitantes residentes, que representam cerca de 21,5% da população residente total do 
país (10 347 892 habitantes). A região centro é a terceira do país em população e com a região norte e a 
região de Lisboa e Vale do Tejo situa-se no grupo das que ultrapassam os dois milhões de habitantes, 
ficando as restantes abaixo dos 800 000.  

O concelho de Coimbra, segundo a mesma fonte, contava com 140 796 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 e secundárias, 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.  

A Comunidade Intermunic ipa l  da Região de Coimbra (CIM-RC), criada em 2013, é a 
maior do país, abrange dezanove municípios e neles residem mais de 460 000 pessoas. Trabalhando numa 
lógica colaborativa e solidária, a CIM-RC poderá ter um papel decisivo no desenvolvimento global e coeso 
da Região, contrariando o desequilíbrio entre litoral e interior e o desperdício desse potencial. 

Coimbra tem no seu território a mais antiga Univers idade, e uma das maiores e mais qualificadas 
universidades do país e do mundo, com enorme projeção nacional e internacional e com um muito 
elevado potencial de inovação, científica, tecnológica, societal e cultural, de que Coimbra, a região centro e 
o país deverão beneficiar muito mais.  

Coimbra tem no seu território um Inst i tuto Pol i técn ico e um Conservatór io que igualmente 
muito tem contribuído para a formação de jovens, no plano nacional e internacional.  

O potencial de atração nos domínios da formação inicial e ao longo da vida, da investigação e da 
transferência do conhecimento, das iniciativas 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. 

O ensino superior, 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. O ensino superior deverá fomentar a criação de «Laboratórios Vivos»12, espaços de 
cooperação entre a investigação e a sociedade, cidadãos e cidadãs, para promover a inovação e a 
sustentabilidade. Estes espaços de cooperação permitirão uma melhor compreensão de como as partes 
interessadas e os utilizadores podem participar e apoiar o processo de alcançar uma sociedade mais 
sustentável, contribuindo diretamente para os ODS.  

Ainda no domínio da educação, o território de Coimbra tem ainda uma vasta Rede Escolar – 
creches, jardins de infância e escolas básicas, secundárias, profissionais – que pode ser melhorada numa 
perspetiva de equilíbrio territorial e igualdade de oportunidades.  

No âmbito dos cu idados de saúde e da investigação em saúde, Coimbra é uma das cidades 
mais importantes – se não a mais importante – do país, apresentando, neste domínio uma dinâmica 
excecional de atração regional, nacional e internacional, tendo o maior rácio nacional de profissionais de 
saúde por habitante. Mas a saúde deve estar em todas as políticas, privilegiando uma visão holística de 
cuidados centrados nos cidadãos e nas cidadãs, e que passa por dar resposta às pessoas com morbilidade 
múltipla e dependência, bem como promover a condição de saúde e bem-estar, reforçando hábitos de vida 
saudável e os cuidados de saúde primários em todo o território. O alinhamento e a coordenação de ações 
no município deverão reduzir duplicações e ineficiências nas estruturas da saúde distribuídas pelo território. 
																																																													
12 «Living Labs » em inglês. 
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A garantia do acesso à saúde a todas as pessoas passa, antes de tudo, por reforçar as unidades e equipas de 
saúde familiar. A implementação da Estratégia Municipal de Saúde, através de sinergias inovadoras e em 
rede, com a discussão indicadores e a prestação de contas, deverá acelerar este caminho que se deseja, 
transparente e com o envolvimento de toda a população. Pugnamos ainda pela concretização do conceito 
de «Uma Só Saúde», que procura integrar a saúde humana, animal e ambiental na Saúde Pública. 

A inscrição da Univers idade de Coimbra-Alta e Sof ia na lista de Patr imónio da 
Humanidade da UNESCO, 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, que, 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. 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.  

A b iodivers idade e o espaço público verde e azul de Coimbra, que inclui jardins, praças, parques, 
praias, matas, uma bio-reserva, uma reserva natural e uma enorme bacia hidrográfica13, encontra-se sob a 
tutela de várias entidades, a saber: a Câmara Municipal de Coimbra, o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Universidade de Coimbra 
(UC), o Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior Agrária (ESAC), a Escola Universitária Vasco da 
Gama (EUVG) e a Fundação Inês de Castro (FIC). À Câmara Municipal compete a devida articulação entre 
todas estas entidades, de modo a garantir que todos estes espaços estejam ao serviço da comunidades e 
contribuam para a sustentabilidade ecológica e ambiental em todo o território. O rio Mondego, coluna 
vertebral natural desta região, desde a Serra da Estrela à Figueira da Foz, bem como todo o território que 
abrange a interface urbano-rural, estão longe de serem aproveitados em todo o seu potencial, 
designadamente no campo de produção agrícola e florestal, de turismo ambiental e de lazer. 

A d ivers idade do terr i tór io de Coimbra, que inclui f regues ias urbanas e rura is , com áreas 
agrícolas e florestais, 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.  

Coimbra tem de se assumir como uma c idade de projeto com visão estratég ica 
part i lhada , que mobi l ize potencia l idades dos c idadãos e das c idadãs ,  empresas ,  
assoc iações e inst i tu ições d iversas ;  que est imule in ic iat ivas e imprima uma dinâmica de 
desenvolv imento económico, soc ia l ,  cu ltura l ,  natura l  e ambienta l ,  não apenas a Coimbra ,  
mas capaz de polar izar toda a reg ião Centro , numa lóg ica de conect iv idade, cooperação 
intermunic ipa l  e de desenvolv imento reg ional .  

Dada a sua dimensão e a centralidade que decorre não só da localização geográfica, mas também 
das potencialidades acima descritas, Coimbra deve ambicionar ser exemplar nas seguintes cinco áreas: 

1. Cidadania, democracia e boa governação 
2. Democratização cultural e educação emancipatória 
3. Vida saudável num ambiente em equilíbrio 
4. Economia e justiça social 
5. Qualidade do viver [habitação, espaço público, acessibilidades] 

																																																													
13 O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, o Jardim dos Arcos, o Penedo da Meditação, o Penedo da Saudade, o Parque 
de Santa Cruz ou Jardim da Sereia, o Jardim da Casa do Sal, Jardim da Avenida Sá da Bandeira, a Praça Heróis do Ultramar, o 
Jardim do Convento de Santa Clara, o Jardim da Quinta das Lágrimas, Parque Dr. Manuel de Braga, o Parque Linear do Vale das 
Flores, Parque Verde do Mondego – Margem esquerda e Margem direita, a Lapa dos Esteios, as Praias fluviais do Rebolim, de 
Palheiros e Zorro, o Reconquinho, a Mata de Vale de Canas, a Mata do Loreto, a Mata da Escola Universitária Vasco da Gama, a 
Mata de Vale do Inferno, a Mata da Escola Superior Agrária de Coimbra, a Mata Nacional do Choupal, a Mata de São Silvestre, a 
Mata da Geria, a Mata de São Martinho da Árvore, a Reserva Natural do Paúl de Arzila. 
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Esta organização temática, sendo apenas uma das possíveis, procura cruzar reflexões e medidas que 
focam diversos campos, assumindo-se que todas as políticas devem ser coordenadas e alinhadas num 
sentido global. 

3 .  COIMBRA: as medidas programáticas e o seu sent ido 

3.1 Cidadania ,  democracia e boa governação 

Defendemos uma política assente no reforço da democracia, representativa e participativa, na 
informação sistemática e aberta, no incentivo à participação no planeamento, na transparência da 
governação, e na prestação de contas. Para tal, queremos um maior e melhor acesso à informação por 
parte dos e das munícipes e o reforço do controlo público das decisões. 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, dos espaços verdes à educação.  

Os trabalhadores municipais – Câmara, Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de 
Coimbra (SMTUC) e Águas de Coimbra – dão a sua força de trabalho intelectual e físico para a 
concretização das políticas e dos serviços que a Autarquia presta à população. Independentemente da 
opinião fortemente crítica que o CpC tem sobre muitas das orientações que lhes são dadas, os 
trabalhadores e trabalhadoras do município merecem-nos o maior respeito e o CpC exige que todos e 
todas tenham condições dignas de trabalho, valorização salarial e realização pessoal. Situações como as que 
se vivem atualmente nos SMTUC devem ser rapidamente corrigidas através da contratação de mais 
profissionais e da valorização das suas carreiras. 

Serão prioridades nossas a implementação de um orçamento participativo que seja um verdadeiro 
instrumento de promoção da participação cidadã e de envolvimento das populações nos processos de 
tomada de decisão local/municipal, com forte dimensão de prestação de contas e de controlo por parte 
dos cidadãos e das cidadãs. 

Defendemos um diálogo permanente e decisões partilhadas entre a Câmara Municipal e as Juntas 
de Freguesia, contribuindo para uma política de proximidade do município, com mais recursos financeiros e 
técnicos para os investimentos próprios das freguesias. Contribuiremos para uma Assembleia Municipal 
mais autónoma e interventiva na definição das políticas estratégicas do município. 

Medidas pr ior i tár ias :  

3.1.1. Criação do Provedor do Munícipe «Ouvir as Pessoas, Decidir Melhor», que permita aproximar os 
cidadãos e as cidadãs do poder executivo e a promoção da intervenção cidadã nas políticas do 
município. 

3.1.2. Consagração do direito de petição cidadã à Assembleia Municipal, relativamente a assuntos 
administrativos do seu interesse; subscrição mínima de 150 munícipes, ou de uma associação de 
moradores; obrigatoriedade de inscrição da petição na «Ordem do Dia» de uma sessão ordinária 
da Assembleia; direito dos primeiros subscritores usarem da palavra, durante 10 minutos. 

3.1.3. Ativação de instrumentos de democracia eletrónica («e-democracy») na promoção da participação 
cidadã nas questões municipais. 



7 
	

3.1.4. Facilitação da intervenção dos cidadãos e das cidadãs nos órgãos autárquicos em que está prevista 
na lei, criando condições para uma efetiva e condigna participação, concedendo o tempo devido 
para tal. 

3.1.5. Valorização e funcionamento das Comissões Especializadas da Assembleia Municipal, assumindo-se 
esta como um órgão autónomo, interventivo e movido por pensamento estratégico nas áreas 
nucleares da política concelhia. 

3.1.6. Divulgação em locais de consulta pública dos projetos de intervenção no território, antes de serem 
executados. 

3.1.7. Reorganização dos serviços técnicos e administrativos, aplicando um modelo menos hierarquizado e 
mais colaborativo, de modo a aumentar a eficácia da gestão e o sentido de serviço público. 

3.1.8. Aposta numa mais alargada e efetiva descentralização de competências para as freguesias, no 
quadro de uma contratualização global e transparente, com critérios objetivos, que garanta a 
autonomia e a responsabilização solidária.  

3.1.9. Criação de incentivos à constituição e funcionamento de associações locais, nomeadamente de 
moradores, dando-lhes voz e responsabilidade na gestão de espaços públicos. 

3 .2 Democrat ização cultural e educação emancipatória 

Para que a cultura tenha efetivamente um papel estruturante na comunidade, 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 fortes relações de parceria. É preciso articular todos 
os espaços culturais e as respetivas entidades gestoras/programadoras, no sentido de oferecer uma 
verdadeira programação de cidade – equilibrada, diversificada e ambiciosa. 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, nas dimensões da fruição, da formação artística e da 
criação.  

A educação, em articulação com a atividade cultural, 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, com uma Carta Educativa e um Projeto Educativo 
construídos de forma participada, nomeadamente através do Conselho Municipal de Educação. As 
componentes locais dos currículos estão contempladas no sistema educativo nacional, dando autonomia 
aos territórios para se diferenciarem de acordo com as suas características e a sua ambição. O princípio da 
inclusão de todos é fundamental, cabendo à autarquia medidas de apoio que garantam a igualdade de 
acesso e sucesso de todas as crianças e jovens. Neste sentido, defende-se que é preciso apostar muito mais 
na criação de creches públicas que, além de darem resposta às necessidades das famílias, desempenham um 
papel crucial na estimulação sócio afetiva, psicomotora e cognitiva das crianças. 

Mas não menos importante é o princípio da educação emancipatória, enquanto ferramenta de 
autonomia pessoal e social, de humanismo e cultura, de promoção da cidadania ativa, responsável e 
solidária. Neste campo, pode a autarquia investir muito mais na educação não formal, multiplicando as 
oportunidades de uma cidade educadora. 

A excelência nos serviços educativos, com uma forte aposta cultural, é um potencial de atração das 
gerações adultas mais jovens, de que Coimbra há muito precisa. 

É também imperiosa a articulação das escolas e do sistema educativo 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 da população jovem e adulta, 
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designadamente em situação de desemprego, de interrupção das suas carreiras profissionais e de 
necessidade do seu redirecionamento profissional. 

É igualmente decisiva a promoção da educação ao longo da vida, em sentido amplo, que envolva a 
população adulta em idade ativa e a população mais velha em situação de reforma, em projetos e 
atividades que desenvolvam competências que possam ser partilhadas pelas comunidades, designadamente 
em contextos intergeracionais. 

Medidas pr ior i tár ias :  

3.2.1. Criação das adequadas condições para que o Conselho Municipal de Cultura de Coimbra, 
recentemente instalado, possa desenvolver a sua missão de dinamizador da atividade cultural no 
concelho, designadamente recorrendo a pareceres técnicos de personalidades e instituições com 
reconhecida competência nesta área. 

3.2.2. Mobilização da cidade para o projeto Coimbra Capital Europeia da Cultura 2027, envolvendo 
ativamente todos os agentes culturais, escolas, empresas, associações e instituições. 

3.2.3. Sinalização, com placas explicativas, de locais de todo o município que possam constituir referências 
informadas para dois roteiros relevantes: «Roteiro de Artes e Letras». e «Roteiro de Indústrias e 
Artesanato». 

3.2.4. Promoção e apoio a projetos culturais das escolas e agrupamentos, sobretudo os que se foquem na 
valorização do património local. 

3.2.5. Implementação de um programa de formação e ação na cidade, dirigido a jovens voluntários, em 
torno de projetos de intervenção nas áreas ambiental e social. 

3.2.6. Apoio à produção autónoma dos agentes culturais, tanto profissionais como amadores, aplicando 
critérios objetivos e transparentes. 

3.2.7. Criação de um serviço municipal de qualidade para a divulgação e promoção de todas as iniciativas 
culturais. 

3.2.8. Promoção da formação artística, em articulação com as instituições competentes e vocacionadas. 

3.2.9. Valorização do Conselho Municipal da Educação como verdadeiro fórum de reflexão e ajuda à 
decisão nas políticas educativas locais. 

3.2.10. Complemento da Carta Educativa concelhia com um Projeto Educativo e Cultural, que dê coesão e 
sentido comunitário às políticas educativas. 

3.2.11. Intervenção em todas as instalações escolares, dotando-as das condições adequadas e de dignidade 
do trabalho educativo. 

3.2.12. Intervenção na definição da rede escolar, em favor do equilíbrio territorial, social e do interesse 
público. 

3.2.13. Alargamento da oferta de educação pré-escolar pública, de modo a garantir uma cobertura a 100% 
das necessidades. 

3.2.14. Criação de uma rede de creches pública, como estratégia educativa basilar de apoio às 
necessidades educativas e de desenvolvimento global equilibrado e harmonioso das crianças e, 
simultaneamente, de apoio às necessidades sociofamiliares. 

3.2.15. Criação de linhas experimentais de um serviço de transporte escolar dedicado, em meio urbano, 
que facilite o quotidiano das famílias e reduza o tráfego automóvel. 
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3.2.16. Generalização do serviço de refeições escolares centrado nas escolas/localidades, potenciando 
maior frescura, melhor qualidade alimentar, aproveitamento dos produtos sazonais e integração das 
produções locais/regionais. 

3.2.17. Articulação e cooperação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) na oferta de 
uma rede de cursos profissionais que dê resposta às necessidades da população. 

3 .3 Vida saudável num ambiente em equi l íbr io 

A organização, gestão, articulação e oferta de cuidados em saúde carece de um olhar de 
proximidade visando a integração de cuidados, centrado em necessidades identificadas, através de um 
movimento de reforço, aprofundamento e desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. 

A organização dos serviços hospitalares continua a deixar muito a desejar. A fusão forçada e 
acelerada dos HUC (Hospitais da Universidade de Coimbra) com o CHUC (Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra-Covões), 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 e incremento da oferta privada. 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. A 
urgente construção da nova maternidade exige a máxima pressão da autarquia junto do governo. Deve ser 
um equipamento de referência, alinhado com o mais moderno pensamento científico e no respeito pelas 
aspirações da comunidade. 

Na rede de cuidados de saúde primários no âmbito concelhio, Coimbra deve ser pioneira na 
implementação de modelos integrados de cuidados, que garanta a boa cobertura de todo o território, 
através de centros de saúde e suas extensões com instalações condignas e recursos humanos adequados. A 
Estratégia Municipal de Saúde é um instrumento que deve ser posto em prática, de forma articulada, 
criando sinergias e apelando ao envolvimento de toda a população. 

Coimbra tem que olhar para as alterações demográficas e para o envelhecimento das populações 
de maneira estratégica para se preparar para os desafios do futuro. Com uma população crescentemente 
envelhecida é necessário reforçar as políticas locais de apoio à natalidade, à atração de jovens e ao 
envelhecimento saudável e inclusivo. 

Uma política municipal em Harmonia com a Natureza e o Ambiente deve dar especial atenção aos 
recursos naturais do território e à sua relação com estilos de vida saudável e responsável. No que diz 
respeito ao património natural, a gestão desastrosa da Câmara Municipal, e a sua inação com as demais 
entidades que tutelam os espaços verdes, contribuíram para um declínio sem precedentes da flora do Baixo 
Mondego14. Sobre o conhecimento dos demais grupos de organismos, como os animais e os fungos, trata-
se de uma lacuna que é preciso colmatar, para definir as medidas de conservação adequadas.  

O Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas, transição energética e 
neutralidade carbónica deve ser traduzido em medidas concretas e coerentes, com metas e indicadores 
mensuráveis. Deve ainda incluir um plano municipal de arborização, amplo e intensivo, que deve ser aberto 
à participação dos cidadãos e das cidadãs, e ainda com o pleno aproveitamento do viveiro e horto 
municipal e outros agentes do município.  

Para garantir sustentabilidade e resiliência ecológica, ambiental e climática, numa matriz de «Uma Só 
Saúde», será necessário perspetivar a vida em harmonia com a natureza, com a consciência de que os seres 
vivos são absolutamente interdependentes. 
																																																													
14 A Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental como componente da Lista Vermelha de Espécies 
Ameaçadas da UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN Red List of Threatened Species TM): 
https://listavermelha-flora.pt/projeto/. 
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O envolvimento de Coimbra na proteção e recuperação do património natural e cultural exige 
coragem para suster o alargamento da mancha construída e dar prioridade à reabilitação dos edifícios. A 
redução e requalificação dos resíduos exige medidas que vão além da informação e sensibilização. O 
alargamento e qualificação dos espaços verdes, a criação de corredores verdes, bem como a proteção e a 
gestão cuidada dos recursos hídricos, da biodiversidade e da qualidade do ar exigem também medidas 
sérias, urgentes e coerentes. Devem também adotar-se medidas que favoreçam o bem-estar animal, 
promovendo o controlo da natalidade e práticas que assegurem o seu convívio pacífico com os humanos, 
numa lógica de partilha do espaço comum e com base numa só saúde. 

Os espaços verdes e azuis de Coimbra devem, pois, merecer atenção particular, incluindo a área de 
interface urbano-rural, pública e privada, que deve ser objeto de um diagnóstico transparente e urgente, 
com vista à valorização do património natural, enquanto proteção, recuperação e resiliência da diversidade 
biológica, mas também numa abordagem integrada para a gestão do risco de cheia, de incêndio, de 
variabilidade e extremos climatológicos.  

Todas as intervenções nas margens do Mondego e do Ceira devem ser objeto de 
acompanhamento e de contínuo debate público, uma vez que correspondem a ações de fundo em cursos 
de água de grande dimensão, com implicações nos ecossistemas, na paisagem, nas atividades humanas e no 
lazer. A situação dos restantes cursos de água de menor dimensão deve ser monitorizada em contínuo, 
para assegurar a qualidade da água e controlar os caudais, por forma a minimizar os riscos em zonas muito 
impermeabilizadas. As obras de desassoreamento e consolidação dos muros de suporte do rio Mondego, 
há muito ambicionadas, devem acautelar o respeito pelo património edificado ao longo de muitas gerações. 

A gestão da água, como bem natural universal e indispensável à vida, deve manter-se no quadro 
estritamente público, com investimento na rede para contrariar desperdícios. Devem ainda implementar-se 
ações de conscientização nas comunidades para o bom uso e poupança da água. 

Urge também definir os padrões globais para uma transição energética justa e inclusiva, apoiando a 
utilização de energia não fóssil em zonas residenciais (por exemplo, energia solar térmica e a produção de 
energia elétrica fotovoltaica), designadamente em edifícios públicos da propriedade da autarquia.  

A promoção, desde as primeiras idades, do desporto, duma alimentação saudável e de estilos de 
vida adequados é essencial para a redução da doença crónica e 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 para as Cidades Saudáveis. O princípio base do Projeto Cidades Saudáveis , a que o 
município de Coimbra aderiu, considera que a saúde das pessoas que nela vivem é condicionada pelas 
condições de vida e de trabalho, pelo ambiente físico e socioeconómico e pelos determinantes comerciais, 
tanto como pela qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde. 

Medidas pr ior i tár ias :  

3.3.1 Implementação da Estratégia Municipal de Saúde, com prioridade à cobertura do território com 
equipas de saúde de proximidade, que combinem a ação preventiva com a resposta à necessidade 
de cuidados primários. 

3.3.2 Reforço da oferta de cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde, como a saúde mental e a 
estomatologia. 

3.3.3 Negociação com o Governo da revisão da rede de oferta de cuidados para a região (hospitalar e 
comunitários), através de um modelo integrador centrado nas necessidades dos cidadãos e das 
cidadãs, corrigindo desequilíbrios e assimetrias identificadas, com destaque para a construção da 
maternidade. 

3.3.4 Apoio a projetos intergeracionais de integração de cuidados, em articulação com a comunidade, para 
prevenir a fragilidade/vulnerabilidade e promover a vida saudável e o envelhecimento ativo. 
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3.3.5 Criação de um verdadeiro plano municipal de arborização, aberto e participado, e com o pleno 
aproveitamento do viveiro e horto municipal. 

3.3.6 Criação de hortas urbanas e bosques de alimentos, com o apoio de pareceres técnicos com 
reconhecida competência em matérias de planeamento, fitossanidade e segurança alimentar. 

3.3.7 Articulação com a tutela e as freguesias de uma ação concertada de intervenção de manutenção e 
preservação das margens de rios e ribeiras. 

3.3.8 Articulação com as freguesias de ações que conduzam a uma melhor gestão do espaço agroflorestal, 
no sentido de melhor e mais eficaz aproveitamento económico, bem como de precaução e 
prevenção de risco incêndio, inundação, ou outro evento climatológico extremo. 

3.3.9 Reposição do contingente de trabalhadores e trabalhadoras municipais e criação de equipas 
especializadas na recuperação, manutenção e preservação dos espaços verdes e azuis do município. 

3.3.10 Criação do Gabinete de Apoio ao Animal (resgate, esterilização, adoção/devolução) que se deve 
articular com as Associações de Defesa e Bem-Estar Animal. 

3.3.11 Criação de medidas de apoio à melhoria da eficiência e sustentabilidade energética das habitações. 

3.3.12  Preparação do lançamento de projetos de ‘comunidades de energia’, com produção, autoconsumo e 
partilha de energia renovável, estimulando o investimento em equipamentos solares nas 
urbanizações. 

3.3.13 Incentivos à construção de estruturas para recolha de águas pluviais, com vista à sua 
reutilização, designadamente para lavagens de pavimentos e para regas, tornando-as 
obrigatórias em novas construções. 

3.3.14  Instalação de painéis fotovoltaicos ou solares térmicos nos edifícios públicos, sobretudo os que 
implicam mais consumo, como piscinas e escolas. 

3.3.15 Criação de incentivos fiscais, técnico-científicos e logísticos à reabilitação de edifícios. 

3.3.16 Implementação de plano de redução, separação e recolha de lixos, incluindo sistema de taxas de 
resíduos indexada às quantidades depositadas. 

3 .4 .  Economia e just iça socia l  

Tem-se verificado que os investimentos públicos, designadamente em infraestruturas rodo e 
ferroviárias, têm sido concentrados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo 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. No âmbito do projeto 
intermunicipal em estudo, é de avançar com a construção de novas vias que permitam uma melhor ligação 
dos concelhos do interior da CIM-RC à rede viária nacional.  

O eixo ferroviário da linha da Beira Alta carece de reabilitação, sendo fundamental para a ligação 
entre o litoral e o interior e com a Espanha e a restante Europa. Nos últimos anos, a região foi amputada 
de algumas linhas ferroviárias: Ramal da Lousã-Coimbra e Ramal Figueira da Foz-Pampilhosa. 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, de forma mais sustentável. 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 
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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, e com 
critérios urbanísticos muito exigentes, da futura gare multimodal, com espaço seguro também para 
bicicletas. 

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 uma nova industrialização do 
município 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 
planeada, na qual têm também lugar de relevo os parques industriais e empresariais. O i-Parque, para além 
do impulso recente que teve, tem que ser redinamizado e, em articulação com o Instituto Pedro Nunes 
(IPN), tornar-se acessível a microprojectos empresariais.  

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. 

A cultura – na vertente das indústrias criativas – e o turismo, nas mais diversas vertentes, 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 nas últimas décadas, é um campo rico de possibilidades para um novo modelo de 
desenvolvimento, que retome e abrace uma relação mais equilibrada com a natureza e a cultura, 
nomeadamente os saberes populares e ancestrais. A agricultura e a exploração florestal, obedecendo a 
regras adequadas de sustentabilidade ambiental, 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. 

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.  

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 
ser promotora de uma elevada coesão social e colocar entre as suas prioridades a luta contra a pobreza e a 
exclusão social. É essencial desenvolver políticas ativas de justiça e envolvimento da(s) comunidade(s), 
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.  

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 inclusivas. Neste espírito, procuraremos também promover relações 
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intergeracionais e interculturais, combatendo todo o tipo de discriminação 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 cultura. Coimbra tem de ser modelo na forma como trata e 
promove as questões da igualdade de género e da igualdade de oportunidades. 

O autocaravanismo é uma forma de viajar que tem tido grande incremento nos últimos anos. 
Coimbra nunca teve uma Área de Serviço de Autocaravanas (ASA) – estrutura simples, de estacionamento 
e pernoita, com local de despejos e abastecimento de água, pagos ou não, conforme a opção da autarquia. 
No parque verde, na margem esquerda, apesar da falta da dita estrutura de apoio, muitas autocaravanas ali 
aparcavam. Recentemente foi lá colocada sinalética de proibição de circulação a estes veículos. Ora, como 
muitas Câmaras e juntas de freguesia já concluíram (e várias nos concelhos limítrofes de Coimbra), não é 
pela existência de um parque de campismo que se resolve a oferta a este tipo de turistas, em grande 
parte duma faixa etária de meia-idade e/ou reformados, que podem permanecer mais do que um dia, 
dando vida e consumindo na Baixa da cidade.  

Medidas pr ior i tár ias :  

3.4.1. Valorização da oportunidade de construir um sistema de ligação a transportes nacionais de elevada 
qualidade (incluindo linha de comboio de alta velocidade). 

3.4.2. Criação de uma incubadora de empresas criativas na Baixa de Coimbra. 

3.4.3. Melhoria da comunicação da autarquia com os potenciais investidores, com vista a aumentar e 
facilitar os investimentos no setor produtivo. 

3.4.4. Instalação de rede wi-fi de qualidade em todo o território. 

3.4.5. Implementação de uma política fiscal municipal diferenciadora para estimular a criação de novos 
negócios na Baixa de Coimbra, com prioridade aos jovens e a desempregados. 

3.4.6. Implementação de medidas de incentivo municipal a ideias de negócio propostas por cidadãos e 
cidadãs de maior idade (50+) ou que envolvam as pessoas mais velhas. 

3.4.7. Criação de um Grupo de Missão para o Emprego Jovem, envolvendo o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, a Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico de Coimbra, a Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Instituto 
Pedro Nunes, o Biocant, o i-Parque e empresas.  

3.4.8. Articulação com o IEFP com vista ao lançamento de programas de formação em silvicultura e 
agricultura, disseminados pelo território rural. 

3.4.9. Valorização dos mercados tradicionais e das feiras locais: incorporação de novas valências no 
Mercado D. Pedro V, relançamento do mercado do Calhabé, apoio descentralizado às condições 
de funcionamento de pequenos mercados locais existentes e a criar. 

3.4.10. Construção de uma Área de Serviço de Autocaravanas num local de fácil acesso ao centro da 
cidade.  

3.4.11. Apoio às Comissões Sociais de Freguesia na aplicação do Fundo Social de Emergência, com 
prestação de contas às Assembleias de Freguesia e à Assembleia Municipal. 

3.4.12. Coordenação com todas as entidades envolvidas no apoio às pessoas sem-abrigo, com vista à 
diferenciação das respostas, designadamente com habitação apoiada. 

3.4.13. Valorização do trabalho da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, desde logo através da 
divulgação e discussão dos seus Relatórios na Assembleia Municipal. 



14 
	

3.4.14. Criação de equipa municipal de serviços SOS multiassistência para apoio em pequenas obras e 
reparações nos domicílios de pessoas idosas ou fragilizadas. 

3.4.15. Construção de um Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM), de acordo com a 
recomendação do Alto Comissariado para as Migrações (ACM)15. 

3 .5 .  Qual idade do viver [habitação, espaço públ ico, acess ibi l idades] 

A perda de população do Concelho não se explica apenas por razões de más políticas no campo 
económico e por falta de dinamismo na atração e acolhimento de investimentos, logo na falta de empregos 
e de meios de obtenção de rendimentos para as famílias. A qualidade do viver e a atração das cidades 
envolve muitos outros campos, alguns deles nem sequer materiais, mas que contribuem para um clima de 
satisfação e de esperança, que fixa e atrai sobretudo as famílias mais jovens. A educação, a cultura, a saúde, 
a inovação e o cuidado com a natureza são campos importantes já abordados, mas há outros que fazem 
toda a diferença na criação deste ambiente acolhedor e mobilizador do gosto de ser de Coimbra, para 
todas as gerações. 

A cidade tem vindo a perder qualidade urbana, vítima de lógicas desqualificadoras de expansão 
guiada pelo mercado do solo e pela apropriação de mais-valias fundiárias com novas urbanizações, à custa 
do desprezo do património construído existente. Suster 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 e a sustentabilidade, de acordo com a 
Diretiva Europeia para o Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD), no respeito pela nossa identidade e 
memória coletivas. 

 As margens do Mondego na área central da cidade são dominadas por terrenos na posse de 
entidades de direito público, como é o caso dos terrenos da linha de caminho-de-ferro entre Coimbra B e 
Coimbra A, que devem reverter para a Câmara Municipal de Coimbra. Na posse destes terrenos e em 
diálogo com outras entidades proprietárias de terrenos nas margens do Mondego, como as instituições do 
ensino superior, a CMC pode e deve liderar a regeneração da nova frente ribeirinha, garantindo habitação 
acessível, espaços verdes, indústrias criativas, praças, esplanadas e outros espaços públicos.   

As carências mais agudas de habitação exigem respostas novas, que, ao invés de agravarem a 
segregação em bairros sociais, multipliquem os alojamentos em edifícios reabilitados e disseminados por 
todo o território do município. Isto sem prejuízo de pequenos projetos de habitação social, concebidos de 
forma participada e inovadora, que associe a atribuição pública às novas oportunidades de construção de 
projetos de vida. 

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 ganhe nova dinâmica com o Metro Bus e as ligações dos Serviços 
Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) a todas as povoações do concelho, 
tornando dispensável o automóvel particular na imensa maioria dos trajetos. Devem ainda ser promovidas 
outras formas de mobilidade não poluentes: a bicicleta, a bicicleta elétrica, o automóvel elétrico, entre 
outras. Na área dos transportes interurbanos, a CIM-RC deve ter um papel essencial, promovendo uma 

																																																													
15 https://www.acm.gov.pt/196	
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rede multimodal regional, coerente e eficiente, que, em articulação com os transportes urbanos, sirva 
convenientemente as populações.  

A criação de uma ciclovia implica que seja visível e utilizável por todas as pessoas, sobre uma 
infraestrutura que garanta segurança e um traçado que a integre na rede regular de mobilidade urbana. 

Medidas pr ior i tár ias :  

3.5.1 Valorização do espaço público para usufruto dos cidadãos e das cidadãs, com a criação de novos 
locais de encontro e lazer, em cada bairro e urbanização, fazendo do seu debate com a população 
um elemento de reforço do sentimento de pertença e de responsabilização coletiva. 

3.5.2 Melhoria e multiplicação de passeios pedonais, ciclovias e parques urbanos para estimular a 
mobilidade verde e a atividade física, evoluindo para o modelo de «cidade 15 minutos». 

3.5.3 Revisão das condições de circulação pedonal, em função das necessidades específicas dos cidadãos 
e das cidadãs invisuais, em cadeiras de rodas ou com carrinhos de bebés. 

3.5.4  Reformulação do programa ecovia com construção de parques periféricos que absorvam o trânsito 
automóvel nas entradas da cidade e aumentem a frequência dos transportes coletivos. 

3.5.5 Ampliação da rede de transportes públicos para todas as povoações, com frequência e trajetos 
adequados às necessidades das pessoas, incluindo período noturno e fim-de-semana. 

3.5.6 Aquisição dos terrenos da Frente Ribeirinha para concretização do plano aprovado para a Área de 
Reabilitação Urbana (ARU), com destaque para os espaços públicos verdes, a habitação a preços 
controlados para atrair jovens famílias e as indústrias criativas. 

3.5.7 Concretização de uma verdadeira intervenção do município no edificado devoluto, através das 
medidas fiscais e de obras coercivas, que disponibilizem novos fogos para alojamento e espaços 
para outras atividades. 

3.5.8 Gestão eficiente e participada dos bairros camarários existentes, assegurando o cumprimento das 
obrigações do município e dos arrendatários e promovendo a participação dos moradores na 
gestão dos espaços comuns e exteriores, com dinamização de programas que promovam a 
construção de projetos de vida independente.  

3.5.9 Construção do equipamento cultural e desportivo Centro Cívico do Planalto e do Centro Cultural 
da Relvinha. 

3.5.10 Reabilitação urgente do Bairro da Fonte do Castanheiro, incluindo a aquisição dos terrenos 
adjacentes e a reconversão da rede viária. 
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4. COIMBRA: um projeto part i lhado 

Como decorre do exposto, Coimbra tem condições e forças 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 26 de setembro 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 oito 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. Ter como único objetivo a conquista de maiorias absolutas é 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. 

Ju lho de 2021 

CIDADÃOS POR COIMBRA! 


