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PROGRAMA ELEITORAL

As eleições autárquicas 2013 realizam-se num momento 
muito importante da vida do nosso país. O governo PSD 
/ CDS, com o patrocínio da presidência da república, 
procura um novo fôlego para continuar a política 
desastrada e de desastre seguida desde 2011 - com 
raízes mais antigas: os cortes draconianos introduzidos 
pelos  PECs, a perda de competitividade do país com a 
adesão ao Euro, a destruição da produção nacional e o 
consequente acumular de défices no chamado processo 
de integração europeia, a política de direita que desde 
cedo  traçou como orientação destruir paulatinamente as 
conquistas de Abril -, sob a batuta da troika que ocupa 
economicamente o nosso país.  O PS teima em não 
desligar deste programa, fingindo ser possível contrariá-
lo, mantendo-o ao mesmo tempo.

Três anos consecutivos de recessão, com o risco de se 
prolongar mais um ano, caso o governo prossiga com a 
política de cortes no Orçamento de Estado para 2014. 
Esta recessão acumulada não é um mero indicador do 
clima económico, sinaliza um retrocesso no nível de 
vida dos portugueses, com consequências na demografia 
e nos índices de desenvolvimento humano, sintoma  de 
declínio de um país e de um povo.

Sendo as eleições, de 29 de Setembro, um momento de 
reflexão e de escolha e opção política para os órgãos 
autárquicos de Arouca, as forças políticas não se podem 
apresentar localmente anti-troikistas  e pró-troikistas no 
plano nacional. Até porque muitos dos problemas locais 
têm origem na política nacional. São disso exemplo a 
não conclusão da Variante, a extinção de freguesias, 
o encerramento de escolas EB1 e a criação do mega-
agrupamento escolar, os problemas de funcionamento do 
Centro de Saúde de Arouca, etc.. 

Neste quadro e caso não se inverta a política nacional 
os próximos quatro anos trarão mais do mesmo:  não 
conclusão da Variante e de outras infraestruturas 



necessárias, como é o caso da rede de saneamento 
básico, o ordenamento da floresta, e encerramento e 
concentração de serviços públicos. O papel da autarquia 
tem que ser o de tomar partido pelas populações e resistir 
aos intentos do poder central, o que, infelizmente, nem 
sempre aconteceu nos últimos quatro anos. São disso 
exemplo a extinção de freguesias e a concentração 
e encerramento de escolas EB1 que só a intervenção 
das populações impediu uma solução final ainda mais 
negativa.   

A CDU rejeita, claramente, este processo de afastamento 
dos serviços públicos de proximidade dos cidadãos. Mas o 
projecto da CDU vai mais longe, é um projecto de ruptura 
com esta política, local e nacional, porque a conivência 
local tem servido à consolidação da política nacional. Por 
isso o que  apresentamos aos arouquenses está assente 
na ideia de que a nossa terra necessita de um plano de 
desenvolvimento para o médio prazo, um horizonte de 
trabalho, que parta das potencialidades que temos, e 
que objective: ordenar a floresta, revitalizar as aldeias 
serranas, dinamizar a economia e a produção locais, 
manter serviços públicos de proximidade, despoluir e 
cuidar dos rios, instituir regras de boa ocupação urbana, 
tirar partido e desenvolver o associativismo, elaborar uma 
carta de potencialidades agrícolas, fomentar e preservar a 
raça arouquesa, revitalizar a diversidade da gastronomia 
do concelho e apostar, de facto, no potencial dos nossos 
rios.

O mandato do PS/Artur Neves apesar das suas 
proclamações em torno do desenvolvimento de Arouca 
serviu para aprofundar um estilo e uma forma de fazer 
política centrada em eventos mediáticos, relacionados 
ou não com a actividade camarária. Os eventos, 
associados às obras feitas, onde é notória uma vertigem 
pela grandiosidade, escondem a falta de um desígnio 
estratégico, de um plano de desenvolvimento integral 
para o concelho, afinal aquilo que é manifestamente 
necessário.

Assim propomos: 



1 – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

    Desenvolver uma efectiva política de 
descentralização de funções e competências concretizada 
através: 

•	 da	criação	de	um	NÚCLEO	DE	PLANEAMENTO,	
estrutura constituída por todos os chefes de serviço, onde 
se faça o plano de execução física e financeira de todas as 
acções municipais e onde, mensalmente sejam prestadas 
contas da execução do planeado;

•	 da	adopção	de	uma	rigorosa	politica	de	custos,	
compras e gestão do património;

•	 da	descentralização	das	 reuniões	da	Câmara	e	
da Assembleia Municipal pelas freguesias, promovendo o 
debate e a participação;

•	 da	 criação	 de	 um	 GABINETE	 CONSULTIVO	
MUNICIPAL, que integre agentes económicos, 
associações, colectividades, sindicatos, forças de 
segurança, escolas e outros, funcionando como órgão 
de consulta, aconselhamento e acompanhamento da 
actividade municipal;

•	 do	estabelecimento	de	protocolos,	válidos	para	
todo o mandato, com as Juntas de Freguesia em áreas 
como a programação cultural, a conservação do parque 
escolar e dos edifícios públicos e da manutenção das 
zonas verdes, acompanhada das respectivas transferências 
de verbas em duodécimos. Esta é a única forma de acabar 
com	a	dependência	das	juntas	em	relação	à	Câmara	e	de	
lhes criar condições de trabalho;

•	 estabelecer	 com	 os	 trabalhadores	 camarários	
regras claras em relação às hierarquias e competências, 
revendo o organigrama dos serviços municipais e 
promover a participação dos trabalhadores e a sua 
formação contínua, no escrupuloso cumprimento dos 
deveres e satisfação dos direitos.



2 – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

 Apostar num conceito de desenvolvimento 
sustentado assente no aproveitamento integrado das 
potencialidades do concelho, designadamente,   
 

2.1 AMBIENTE

Entendemos o ambiente no seu sentido mais lato: infra-
estruturas, património natural e construído, património 
cultural, arqueológico, geológico e paleontológico. O 
projecto  Geoparque é um bom documento de partida. 
No entanto para a sua execução concreta a autarquia terá 
que ser a sua força motriz, garantindo a sua execução e o 
envolvimento das populações.

Infra-estruturas

Não há desenvolvimento sem a satisfação de algumas 
necessidades básicas e, em Arouca, de forma escandalosa, 
isso continua por fazer. É necessário:

•	 Completar	o	abastecimento	de	água,	fazê-lo	com	
qualidade e em quantidade e recusar a sua privatização;

•	 Concluir	 as	 redes	 de	 saneamento	 básico	 e	
promover o tratamento de esgotos;

•	 Instalar	uma	eficaz	rede	de	recolha	de	lixo,	em	
todo o concelho, dando particular relevo aos espaços 
públicos, recusando a sua privatização.

Património natural

Esta é uma das nossas riquezas maiores, que importa 
preservar e rentabilizar. É preciso:

•	 Fazer	o	ordenamento	da	Serra	da	Freita,	acabando	
com a ocupação massiva e selvagem e promovendo uma 
procura de qualidade;



•	 Recuperar,	ordenar	e	promover	os	nossos	rios;

•	 Em	 colaboração	 com	 os	 directamente	
interessados, promover o ordenamento da nossa floresta, 
nomeadamente das áreas ardidas;

•	 Repovoar	 as	 serras	 e	 os	 rios	 com	 espécies	
autóctones em vias de extinção, ou já extintas no nosso 
concelho;

•	 Valorizar	e	 levar	à	participação	as	associações	
ambientalistas e as escolas.

Património construído

Grande parte do património construído é propriedade 
privada. A sua preservação e valorização implicam, 
pois,	 uma	 estreita	 colaboração	 entre	 a	 Câmara	 e	 os	
proprietários. Impõe-se:

•	 De	 uma	 vez	 por	 todas,	 uma	 politica	 clara	 de	
recuperação e revitalização das aldeias tradicionais, em 
que o investimento público e privado se devem completar;

•	 Definição	de	regras	e	criação	de	incentivos	para	
a recuperação de alguns imóveis (habitações, moinhos, 
espigueiros, lagares de azeite, moinhos de linho, etc.);

•	 Definição	 de	 regras	 quanto	 à	 utilização	 de	
materiais e aos projectos de recuperação de imóveis, 
de construção nas aldeias tradicionais e em núcleos de 
grande interesse histórico e cultural.

Património cultural; arqueológico e paleontológico

É imensa a riqueza do concelho nestas áreas. Propomo-
nos:

•	 Promover,	 em	 colaboração	 com	 técnicos	 e	
com as universidades, a inventariação e classificação do 
existente;
•	 Definir	estratégias	e	 tomar	medidas	para	a	 sua	
preservação;



•	 Fazer	a	divulgação	do	inventariado	e	preservado	
por forma a atrair um turismo especializado e de 
qualidade;

•	 Fazer	a	recolha	do	património	oral;

•	 Colaborar	 com	 as	 iniciativas	 privadas,	 de	
qualidade, nesta área.

2.2 AGRICULTURA

Não nos resignamos à ideia que terras como as nossas 
tenham	 de	 ficar	 ao	 abandono.	 Embora	 a	 Câmara	 não	
tenha competências neste domínio, tentaremos, em 
colaboração estreita com as organizações dos agricultores:

•	 Elaborar	uma	Carta	de	Potencialidades	que	estude	
a terra e o clima e identifique as culturas que, do ponto 
de vista da produção, transformação e comercialização, 
sejam mais recomendadas ao nosso território;

•	 Dinamizar	e	apoiar	a	agricultura	de	montanha	e	
as suas práticas tradicionais, mormente a pastorícia;

•	 Dinamizar	 a	 criação	 de	 estruturas	 de	
comercialização e transformação dos produtos agrícolas;

•	 Dar	especial	atenção	à	raça	Arouquesa	e	criar	a	
“Feira Nacional das raças Autóctones”;

•	 Procurar	 uma	 solução	 para	 os	 resíduos	 da	
Agricultura (plásticos, embalagens de pesticidas, etc.);

•	 Promover	 a	 industrialização	 dos	 produtos	 da	
terra e alcançar a certificação dos produtos tradicionais.

2.3 INDÚSTRIA

Arouca precisa de níveis de industrialização bem 
diferentes dos actuais. Para isso é importante:

•	 Dar	 qualidade	 às	 actuais	 zonas	 industriais,	



fazendo o arranjo dos espaços e concluindo as infra-
estruturas;

•	 Dar	uma	especial	atenção	aos	nossos	pequenos	e	
médios industriais e aos nossos empresários. Incentivando 
a facilitando a sua transferência ou instalação nas zonas 
industriais e oficinas a preços simbólicos, (procurando, 
assim, melhorar o ordenamento do território, dinamizar o 
crescimento do existente e levar a novos investimentos);

•	 Criar	 zonas	 oficinais	 nas	 principais	 freguesias,	
para instalação de oficinas e pequenas industrias (muitas 
vezes sem condições de crescimento, mal localizadas e 
incomodando os vizinhos);

•	 Colaborar	com	os	industriais	na	procura	de	uma	
solução definitiva, para o tratamento dos resíduos;

•	 Criar	 um	 “PARQUE	 EMPRESARIAL	 DE	
NEGÓCIO E INOVAÇÃO”, um espaço empresarial de 
excelência, que contemplasse espaços de armazenagem 
destinados ao sector do comércio e espaço nobre destinado 
à formação (preferencialmente destinado a parcerias com 
Instituições com o Ensino Superior), para reuniões, para 
negócio, “empresas de ponta” e incubadora de ideias.  

•	 Criar	o	prémio	“Investir	em	Arouca”,	destinado	
a distinguir e ajudar o investimento de maior relevo em 
cada ano.

2.4 COMÉRCIO E TURISMO

O nosso comércio beneficiará das medidas tomadas em 
todos os outros domínios. O programa referente ao nosso 
património é condição essencial ao desenvolvimento 
turístico. Mas importa ainda:

•	 Promover	 a	 modernização	 do	 Comércio	 e	
defender o comércio tradicional;

•	 Fazer	 uma	 oferta	 integrada	 das	 nossas	
potencialidades;

•	 Qualificar	 e	 aumentar	 as	 condições	 de	



acolhimento, promovendo a criação de uma pousada de 
juventude descentralizada, em último caso de iniciativa 
municipal;

•	 Promover	 a	 modernização	 e	 formação	 dos	
agentes do sector;

•	 Criar	 condições	 de	 acolhimento	 nas	 aldeias	
tradicionais.

•	 Criar	 uma	 Jornadas	 Anuais	 de	 Gastronomia	
que promovam a recuperação de pratos tradicionais, 
contribuindo para a preservação do nosso património 
gastronómico.  

Tudo o antes referido é essencial a um processo de 
desenvolvimento económico, mas importa tomar algumas 
medidas específicas. Como se segue:

•	 Rentabilizando	 os	 técnicos	municipais,	 criar	 o	
“GABINETE DO INVESTIDOR”. Será uma estrutura em 
que os investidores terão um tratamento privilegiado: 
ao nível do apoio e acompanhamento técnico e 
muito especialmente visando a rapidez do processo 
administrativo;

•	 Com	o	 apoio	 técnico	 especializado	 elaborar	 a	
“Carta de Potencialidades do Concelho”, que claramente 
identifique as principais e mais prometedoras áreas de 
investimento. Servirá para promover a nossa terra, orientar 
potenciais investidores, ser um instrumento valioso para 
o planeamento regional e servir para uma atitude de 
negociação e exigência junto do poder central.

2.5 URBANISMO

É um domínio decisivo. Para isso o Plano Director 
Municipal deve contemplar:

•	 A	revisão,	privilegiando	os	valores	fundamentais	
do nosso património e da nossa cultura, o Regulamento 
Municipal de Edificações Urbanas;

•	 A	 dinamização	 do	 fecho,	 em	 continuidade,	
da malha urbana da vila de Arouca, em detrimento da 
expansão descontínua e desordenada;



•	 A	 promoção	 de	 loteamentos	 municipais,	 em	
algumas freguesias, como forma de ordenamento do 
território, de apoio a casais jovens e de combate à 
especulação.

2.6  ACESSIBILIDADES

Definimos duas grandes prioridades:

•	 A	conservação	da	rede	viária	municipal;

•	 A	exigência	da	conclusão	da	variante,	até	Santa	
Maria da Feira, e a construção do itinerário de Entre-os-
Rios a Sever do Vouga.

3 – SERVIÇOS PÚBLICOS

O encerramento e concentração de serviços públicos, 
ocorridos nos últimos oito anos obrigam à resistência e à  
defesa intransigente de serviços públicos de proximidade 
na Educação,  no Ensino, na Saúde e no Apoio Social. 
O poder local não pode servir para acelerar ainda 
mais o processo de desertificação das periferias e da 
concentração nos centros urbanos. 

3.1 EDUCAÇÃO E ENSINO

A autarquia deve assumir as suas competências e:

•	 Promover	a	conservação	dos	edifícios;

•	 Dotar	de	cantinas	escolares	as	 localidades	que	
disso necessitem;

•	 Alargar	 a	 educação	 pré-escolar	 a	 todas	 as	
crianças do concelho;

•	 Apoiar	as	escolas	com	material	pedagógico,	em	
especial informático;

•	 Não	permitir	um	novo	processo	de	encerramento	
de	escolas	EB1	e	Jardins	de	Infância	e	o	desrespeito	do	
definido na Carta Educativa.



3.2 SAÚDE E APOIO SOCIAL

Não sendo sua responsabilidade directa, a autarquia deve:

•	 Lutar	pela	abertura	de	novas	extensões	de	saúde	
e pelo funcionamento das actuais;

•	 Tudo	fazer	para	a	abertura	efectiva	de	Unidade(s)	
de Saúde Familiar;

•	 Tudo	 fazer	 para	 garantir	 a	 existência	 de	 um	
médico na Unidade Móvel de Saúde;

•	 Apoiar	 a	 construção	 e	 o	 funcionamento	 de	
Centros de Dia para idosos, garantindo a cobertura de  
todo o concelho.

4 – POLÍTICA CULTURAL E DESPORTIVA E 
ASSOCIATIVISMO

A falta de envolvimento das associações na planificação 
e avaliação da política cultural, as potencialidades do 
património do concelho, a extensão do tecido associativo 
existente, o apoio  ao associativismo muito centrado nas 
questões financeiras e com regras pouco claras  e a oferta 
cultural e desportiva pouco diversificada  implicam a 
introdução das seguintes medidas:

•	 Envolver	 as	 associações	 na	 planificação	
e avaliação do planeamento cultural e desportivo 
anual, garantindo a diversificação da oferta através da 
contratualização de protocolos. 

•	 A	 formação	 desportiva,	 devendo	 a	 autarquia	
assegurar o essencial dos custos e controlar a execução;

•	 O	desporto	escolar;

•	 A	 cultura	 popular,	 a	 recolha	 etnográfica	 	 e	 a	
diversificação das práticas culturais (teatro, música, 
dança, etc.)



•	 O	 apoio	 às	 associações	 e	 colectividades	 com	
base em princípios e regras claras e devidamente 
quantificadas.

5– JUSTIÇA, SEGURANÇA E PROTECÇÃO 
CIVIL

Embora muitas das competências destes sectores não sejam 
da responsabilidade da autarquia, a falta de condições 
materiais (instalações, manutenção de veículos, etc.) e a 
falta de condições laborais dos profissionais destas áreas, 
o poder autárquico tem a obrigação de se bater pela 
superação dessas insuficiências garantindo assim aos 
cidadãos a satisfação dos direitos à Justiça e à Segurança.   

•	 Apoiar	 a	 criação	 de	 um	 Julgado	 de	 Paz,	
permitindo retirar a sobrecarga de trabalho dos Tribunais 
e tornando o Estado de Direito mais barato, célere e 
acessível aos cidadãos.  

•	 Actualizar	 o	 Plano	 Director	 Municipal	 de	
Protecção Civil e testá-lo;

•	 Dotar	 a	 corporação	 de	 Bombeiros	 dos	 meios	
necessários à sua missão;

•	 Avaliar,	com	a	corporação,	da	possibilidade	de	
criação de um grupo permanente de combate a incêndios 
e criar condições financeiras para a sua existência.

•	 Redefinir	 as	 regras	 de	 estacionamento	 e	 de	
circulação do tráfego nas zonas urbanas, nomeadamente 
na vila de Arouca. Os parquímetros devem ter uma 
função de regulação do estacionamento, principalmente 
junto aos serviços públicos, garantindo alternativas e 
atendendo à situação dos moradores.




