
FAMALICÃO
MAIS SOLIDÁRIO
PROGRAMA AUTÁRQUICO 2013





A candidatura do Bloco de Esquerda em Vila Nova de Famalicão assume perante os 
famalicenses o compromisso de lutar por um concelho mais solidário, onde todos 
consigam ter as condições elementares para uma vida digna - acesso a habitação, 
saúde, educação e lazer.

As candidatas e candidatos do Bloco de Esquerda com este programa eleitoral, que 
agora apresentam, empenhar-se-ão em promover para o nosso concelho melhores 
condições para toda a população, principalmente para as suas camadas que se vêm 
mais afetadas por estes tempos difíceis e assim comprometem-se, no mandato que o 
povo lhes irá atribuir no próximo dia 29 de setembro, a: 

Dar resposta à emergência social que assola o país e também o concelho de Vila 
Nova de Famalicão levando a que, perante as devastadoras consequências do 
enorme aumento do desemprego, o Município acuda às necessidades imediatas 
das populações e preserve a dignidade das pessoas face à situação de crise 
generalizada causada pelas medidas de austeridade impostas pelo governo e pela 
troika;

Promover um desenvolvimento equilibrado e efetivo de todo o concelho que 
permita um crescimento económico superador da atual crise e criador de emprego, 
no qual os serviços públicos acessíveis a todos, terão um papel dinamizador para 
eliminar a pobreza e a marginalização de partes do território concelhio e dos seus 
habitantes.

FAMALICÃO
MAIS SOLIDÁRIO



COMPROMISSOS 
PARA FAMALICÃO 

 

RESPONDER À EMERGÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO INTEGRADOR

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA

ECONOMIA LOCAL E CRIAÇÃO DE EMPREGO

VALORIZAR E DEFENDER O AMBIENTE

URBANISMO E GESTÃO AUTÁRQUICA

SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE QUALIDADE PARA TODOS



 RESPONDER 
À EMERGÊNCIA SOCIAL

O concelho de Vila Nova de Famalicão apresenta diversos focos de vulnerabilidade 
social, associados à crise e ao elevado desemprego, às dificuldades de inserção na 
vida ativa, às condições de habitação, ao acesso a bens essenciais. Esta situação 
justifica um empenho muito grande na resposta à emergência social.

Desde logo, verificamos que é urgente garantir que nenhum famalicense, em virtude 
da grave situação económica e social que vivemos, seja privado de acesso a habitação, 
a abastecimento de água e a eletricidade.

Propomos:

•	 Criar um gabinete de Emergência Social que analise permanentemente a 
situação social e as correspondentes medidas a aplicar.

•	 Instituir o pelouro da solidariedade social, ficando o respetivo vereador 
responsável pelo Gabinete de Emergência Social.

•	 Aumentar o apoio à Habitação Social, ao arrendamento social e à realização 
de obras em habitações de agregados carenciados.

•	 Fomentar a criação de hortas sociais disseminadas por vários pontos do 
concelho, com prioridade às famílias desempregadas e às mais necessitadas, 
bem como a incentivar a manutenção e o surgimento de novas hortas familiares 
e hortas pedagógicas.

•	 Criar estratégias de consolidação de um tecido económico empregador e 
dinâmico capaz de fixar um volume significativo de mão-de-obra qualificada, 
rentabilizando nesta medida as capacidades de formação e de qualificação já 
instaladas no Concelho.

•	 Apoiar programas de incentivo à reabilitação de fogos de senhorios e 
inquilinos pobres.

•	 Criar parcerias com promotores e senhorios para dinamizar o mercado de 
arrendamento a preços controlados e com medidas fiscais de incentivo.

•	 Garantir o direito à habitação digna, humanizada, a preços e rendas 
controladas tendo em consideração as situações particulares de famílias com 
maiores carências económicas. 

•	 A criação de uma Bolsa Municipal de Habitação.
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•	Defendemos que a água é um bem social. O direito ao consumo mínimo 
garantido para todos os que se encontrem em situação social de grande 
empobrecimento, como os desempregados, pensionistas com pensões mínimas 
e rendimento social, tem que ser assegurado. O Bloco de Esquerda opõe-se 
firmemente à privatização da água.

 MUNICÍPIO INTEGRADOR
(educação, cultura e desporto)

O combate de todas as formas de marginalização, encabeçada pelo abandono 
escolar, deve estar no centro das políticas da Autarquia pois este é um grave problema 
que tem alimentado a exclusão social, agravado com a difícil situação social que 
atravessamos.

Importa combater o abandono e a exclusão escolar, promovendo a constituição 
de equipas multidisciplinares, operando em rede, entre os núcleos educativos, as 
associações de cariz social/cultural e focos populacionais mais vulneráveis ou de 
predomínio de minorias e animar projetos de desenvolvimento sócio cultural, criando 
condições para que as escolas assumam um amplo papel integrador e assumindo a 
urgência da cidade social.

Propomos:

•	Dotar as escolas das melhores condições, nomeadamente de cantinas próprias 
e alargar a todo o concelho a rede de ensino pré-escolar e ATL,s públicos, bem 
como exigir que o Governo obrigue o sector empresarial a cumprir a legislação 
que prevê a existência de creches nas instituições/empresas que envolvem um 
maior número de trabalhadores.

•	Pugnar pela construção de uma Escola Secundária na Vila de Ribeirão, 
abrangendo as freguesias envolventes, permitindo aos jovens dessa área 
do concelho maior proximidade e conforto, num ciclo escolar que é agora 
obrigatório.

•	Disponibilizar manuais escolares em todos os graus de ensino obrigatório aos 
estudantes de famílias manifestamente necessitadas.

•	Criar uma rede de espaços desportivos ao serviço da população, em especial 
das escolas e da juventude.



•	 Apoiar e promover o associativismo, nomeadamente com a disponibilização 
das instalações de escolas desocupadas.

•	 Promover a intergeracionalidade, com um salutar intercâmbio entre as 
diferentes gerações, nomeadamente, apoiando as escolas profissionais do 
Concelho no sentido da oferta de formação profissional na área da geriatria.

•	 Fomentar a abertura das escolas aos fins-de-semana e períodos de pausas 
letivas para atividades desportivas, de lazer e culturais.

•	 Desenvolver atividades educativas nas escolas no âmbito da cidadania, 
com o intuito de sensibilizar os mais jovens, por exemplo, para os Direitos 
dos Animais, para a sua adoção e desincentivadoras do abandono, bem como 
dinamizar a interação associativa através de atividades em prol dos animais 
com vista à correção de comportamentos.

•	 Apoiar as escolas profissionais do Concelho no sentido da oferta de formação 
profissional na área da geriatria.

 CIDADANIA E 
PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA

A cidadania e a democracia constroem-se todos os dias e a população não deve 
exercê-las apenas quando há eleições. Uma forte e ativa participação democrática 
ajudam a combater a corrupção e o tráfico de influências. É também com ela que é 
possível criar melhores soluções para ultrapassar a crise. 

É com essa visão que chamamos todas e todos para a luta e para a construção social, 
reinventando a sociedade e consolidando a democracia e a justiça social. Começámos, 
assim, pela abertura à população famalicense na elaboração deste nosso programa 
eleitoral, aberto à participação e ao debate, de forma a poder refletir a vontade da 
população.

Propomos:

•	 Promover a criação da figura do Provedor do Munícipe, enquanto instrumento 
de fiscalização popular, com um gabinete de atendimento público. Eleito em 
Assembleia Municipal, deverá reunir regularmente com o Presidente da Câmara 
e dirigir-se diretamente aos diferentes serviços municipais, garantindo respostas 
em tempo útil. 
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•	A fiscalização é essencial na luta pela transparência e pela isenção, bem como 
na elevação dos padrões de qualidade dos serviços públicos.

•	Promover políticas de informação municipal como fator de controlo, por parte 
da população, sobre os compromissos assumidos pela autarquia e sobre projetos 
em fase de apreciação pública, utilizando as novas tecnologias de informação, 
que impulsione a cidadania participativa através da produção e circulação da 
informação e da dinamização do debate público sobre as questões de interesse 
local.

•	Promover a realização de Referendos locais sobre temas de manifesto interesse 
concelhio, nomeadamente, sobre a privatização de bens e serviços, como as 
redes de água e saneamento, ou sobre a ainda eventual construção de uma 
“cidade desportiva”.

•	A realização de uma análise rigorosa à forma como são aplicados os subsídios 
concedidos às associações e aos critérios de atribuição de concessões de 
exploração a privados impulsionadas pela autarquia. E assumimos como nossa 
responsabilidade a publicitação de toda a informação respeitante a estes 
processos.

•	Assegurar a fiscalização em todas as áreas que se relacionem com o ambiente, 
a higiene e saúde públicas.

•	Envolver as populações na definição das prioridades coletivas e criar 
instrumentos de planeamento participado (fóruns da cidade e orçamentos 
participativos) que subordinem os interesses privados a políticas consistentes 
de prossecução do bem comum.

•	Os candidatos e candidatas a autarcas do Bloco de Esquerda entendem a sua 
ação nos municípios e nas freguesias como uma missão temporária de serviço 
público.

•	Promover com regularidade, ações de formação e debate sobre os problemas 
do desenvolvimento e da gestão local.

•	Dinamizar ações de informação e apoio às pessoas de idade mais avançada, 
aos deficientes e aqueles que possuem menor grau de instrução, no sentido de 
os auxiliar a usufruírem dos diferentes programas já existentes ou que venham 
a existir.

•	A discussão pública dos PDM não são uma formalidade legal, mas um 
momento privilegiado de auscultação de alternativas e diálogo entre técnicos e 
populações.

•	O debate público entre alternativas de projetos que marcam a paisagem urbana 
e rural e sustentamos que compete ao município a sua promoção. A realização 
de referendos locais justifica-se sempre que correspondam a movimentos reais 
de participação, debate e vontade cidadã.



•	 A simplificação das rotinas administrativas e a descentralização 
contratualizada de recursos financeiros, humanos e competências para as 
freguesias, adaptando os horários dos serviços de atendimento às necessidades 
da população.

•	 Defender e promover os serviços públicos municipais e lutar contra a 
burocracia. Consideramos que a qualidade, na ótica do utente, passa pela 
inovação das soluções organizativas dos serviços públicos. É primordial encontrar 
o diálogo criador com quem neles trabalha e com os seus representantes.

•	 Promover a cooperação estratégica com os municípios do Quadrilátero 
Urbano.

•	 O Boletim Municipal deve contemplar não só as iniciativas do executivo 
camarário mas também as de outras instituições famalicenses e porque tem 
vindo a ser símbolo de um presidencialismo despesista, defendemos que o seu 
atual formato seja alterado.

•	 Requalificar a atual zona desportiva da cidade, em detrimento da construção 
de uma nova.

•	 Apostar na preservação e valorização das identidades culturais e das 
especificidades do Concelho - as escolas de música, os festivais de teatro e de 
cinema, as bandas de rock, os escritores, os pintores, os designers, as escolas de 
dança, a comunidade escolar, a museologia, a arqueologia, etc, energias estas 
que podem permitir ao Concelho uma forte afirmação cultural.

•	 Criar apoios à experimentação artística e condições ao nível de 
equipamentos inovadores e de logística, que permitam atrair produtores e 
criadores qualificados, produzindo dinâmicas de acontecimentos diversificados 
e com visibilidade externa.

•	 Valorizar e potencializar o património arquitetónico, através da intervenção 
sistemática que passa pela sua salvaguarda, investigação e divulgação.

•	 Promover o turismo de vocação cultural, assim como a animação lúdico-
cultural em espaços de valor patrimonial.

•	 Os pólos culturais devem ser diversos e geograficamente distribuídos para 
afirmar verdadeiramente o desenvolvimento do Concelho. É necessário criar e/
ou requalificar equipamentos culturais em várias freguesias - descentralização 
cultural - dirigidos por equipas sensibilizadas e especializadas que aplicarão 
agendas culturais de ideias consequentes, só assim será possível potenciar a 
produção e inovação artística e fomentar a convivialidade, a sociabilidade e o 
aparecimento de novos públicos.

•	 Divulgar, investigar e recuperar o património etnográfico, através de 
parcerias entre a autarquia e as associações.

05



06

•	Divulgar, investigar e recuperar as raízes culturais associadas à industrialização, 
incluindo o seu património arqueológico industrial e as formas de vivência e 
relacionamento a ele associadas.

•	Potencializar a rede de bibliotecas e melhorar os apoios à Biblioteca Municipal 
Camilo Castelo Branco.

•	Colmatar as deficiências em infraestruturas e recursos que abrangem as 
associações e clubes desportivos e concertar estratégias com vista à valorização 
e formação desportiva.

•	Promover a mediatização dos espetáculos desportivos amadores e a 
consciencialização da importância da prática da atividade física.

•	Rentabilizar os recursos humanos, técnicos, materiais e organizacionais 
existentes, para levar avante a promoção do desporto de aventura, aproveitando 
os recursos naturais existentes.

•	Dinamizar o Conselho Municipal da Juventude.

•	Dar sequência à “Casa da Juventude e Intergeracional”, que aglutine diversas 
atividades destinadas aos jovens e aos idosos do Concelho, no âmbito de projetos 
inovadores que integrem uma estratégia eficaz de combate ao abandono escolar, 
à delinquência juvenil e à toxicodependência e, simultaneamente, de combate 
ao isolamento dos mais idosos.

 ECONOMIA LOCAL E 
CRIAÇÃO DE EMPREGO

É fundamental para situação crítica que o país e o concelho atravessam, que o 
Município promova uma política desenvolvimentista, permitindo a criação de 
emprego e um fortalecimento do tecido empresarial local.

Propomos:

•	Combater a burocracia camarária, simplificando, agilizando e acelerando os 
procedimentos da competência dos serviços municipais.

•	Melhorar as acessibilidades, que passarão pela requalificação e extensão 
da VIM, pela construção da variante poente, pela interligação ferroviária do 
Quadrilátero.



•	 Apostar na formação profissional, em função das necessidades das pequenas 
e médias empresas.

•	  Criar uma Incubadora e aderir à Agência para o Desenvolvimento das 
Indústrias Criativas.

•	  Promover e afirmar a identidade e imagem qualificada do Concelho, 
contribuindo para a atração de novos investimentos, nomeadamente, 
alternativos ao sector têxtil.

•	  Incentivar a criação de pequenas empresas, criando emprego e combatendo 
a especulação imobiliária através da ocupação e requalificação de antigas 
instalações industriais.

•	  Criar um gabinete de apoio às microempresas, através da implementação 
do microcrédito.

•	  Divulgar produtos originários do Concelho, com condições de afirmação 
nos mercados externos e criar redes de comercialização dos produtos locais.

•	  Fomentar iniciativas no domínio do comércio justo.

•	  Promover a fixação de comércio e serviços e a melhoria das redes de 
equipamentos coletivos de forma a reforçar as várias centralidades do Concelho.

•	  Apoiar a atividade agrícola apostando sobretudo numa agricultura 
económica e ambientalmente sustentável, nomeadamente a agricultura 
biológica, e promovendo o movimento cooperativo.

•	  Promover o desenvolvimento das áreas rurais do Concelho, através da 
promoção de iniciativas no domínio da economia solidária, em cooperação com 
as respetivas Juntas de Freguesia.

•	  Apoiar Projetos de Desenvolvimento Local.

 

 VALORIZAR E 
DEFENDER O AMBIENTE
 
Entendemos como fundamental a valorização do ambiente (“a casa de todos”), por 
isso é crucial erigir uma estratégia de desenvolvimento sustentável, que minimize 
os impactos decorrentes de processos desordenados e negligentes de urbanização 
e industrialização.

Revela-se também urgente a cobertura de todo o concelho com abastecimento de 
água e saneamento básico, assim como cuidar de todos os cursos de água (rios e 
ribeiros) que atravessam o concelho.
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Propomos:

•	A cobertura total de abastecimento de água e saneamento básico no mais 
curto espaço de tempo, recusando determinantemente a privatização destes 
serviços e do bem de todos que é a água, sendo indispensável o fornecimento 
de água de qualidade e assegurar o seu controlo analítico.

•	 Identificar os pontos de perda e de desperdício da água.

•	A despoluição dos rios e ribeiros, em articulação com os municípios limítrofes, 
essencialmente os situados a montante, requalificando e valorizando as suas 
margens. 

•	A criação de parques de lazer nas zonas de Ribeirão e Riba de Ave, a 
requalificação em Joane e na praia fluvial de Arnoso Santa Eulália.

•	A Implementação da Agenda 21 Local.

•	Estimular a consciência ambiental dos cidadãos através de projetos de 
educação ambiental numa perspetiva interinstitucional: Câmara/ Juntas de 
Freguesia/ escolas/ tecido empresarial/ associações/ munícipes.

•	Utilizar os jardins e os parques verdes para praticar educação ambiental e 
disponibilizar meios e apoios técnico-pedagógicos que permitam explorar de 
melhor forma possível estes recursos educativos.

•	Promover a educação para o civismo no sentido de cada cidadão contribuir para 
a limpeza dos espaços públicos, na redução do lixo produzido, na reutilização e 
na reciclagem dos resíduos sólidos urbanos.

•	Gerir os resíduos sólidos urbanos na ótica da redução, reutilização e reciclagem.

•	Incentivar a eficiência energética através, por exemplo, do isolamento térmico 
dos edifícios e da microgeração.

•	Promover a criação de estruturas verdes contínuas (corredores verdes) e 
descontínuas (logradouros, jardins e hortas) nas áreas urbanas.

•	Criar estruturas verdes de suporte ecológico integradas na REN e na RAN.

•	Proteger o Parque da Devesa enquanto elemento estruturador e oxigenador da 
cidade, vetando a edificação prevista para os terrenos que o integram.

•	Obrigar as pedreiras existentes no concelho a comprometerem-se com 
programas de recuperação das áreas afetadas com a sua exploração.

•	Contribuir para a valorização do património natural/paisagístico do concelho 
enquanto espaço de destino turístico e de fruição natural e ambiental.



•	 Pôr em prática o ordenamento do território tendo em consideração a 
avaliação estratégica dos efeitos no ambiente. A sustentabilidade ambiental 
tem que sobrepor-se aos interesses empresariais sempre que estes a ameacem.

•	 Cooperar com as associações atinentes à defesa e proteção dos animais, 
bem como com outras associações e organismos locais ligados ao Ambiente 
e à Promoção da Saúde Pública, para aumentar a capacidade de resposta do 
município aos problemas concretos com que os famalicenses se debatem 
nestes domínios.

 URBANISMO E 
GESTÃO AUTÁRQUICA

Pugnamos por um ordenamento de território definido pelo interesse coletivo e que 
combata a especulação associada à construção civil. Não existe um plano estratégico 
urbanístico para o Concelho e não é possível perspetivar um desenvolvimento sem 
identificar as centralidades, as periferias, os limiares urbanos, os perfis, os cenários, 
os ritmos urbanos e rurais, os estrangulamentos, as ameaças, as oportunidades, as 
potencialidades. Esta situação tem sido responsável por dinâmicas de crescimento 
geradoras de descaracterização da imagem e da silhueta da cidade e incentivadoras 
de áreas de crescimento periféricas relativamente ao centro da cidade, mal 
consolidadas, resultantes da disseminação de loteamentos, sem espaços públicos 
de qualidade, nem infraestruturas viárias e de saneamento adequadas, resultantes 
da ocupação de manchas importantes de solos agrícolas e florestais, potenciando 
a crise identitária do mundo rural. Verifica-se também a existência de um número 
significativo de edifícios degradados. À reabilitação de fogos e edifícios devolutos, 
tem-se preferido a irracionalidade de construir sempre novo, alargando o perímetro 
urbano. Esta situação é responsável pela desertificação do centro da cidade. O 
centro vê a sua população a envelhecer e os jovens por ausência de alternativas, 
são expulsos para as periferias. O centro deixou de ser cidade e as periferias não 
conseguem ser cidade. Defendemos a necessidade de políticas de requalificação 
urbana, fomentando a transparência nos processos de licenciamento, elaborando um 
plano urbanístico municipal baseado em critérios de solidariedade social e territorial; 
e, implementando políticas públicas de apoio no acesso à habitação das populações 
mais carenciadas.
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Propomos:

•	A aposta na requalificação urbanística restringindo soluções assentes na 
expansão urbana. Sustentamos que a Câmara se substitua, se necessário aos 
proprietários nas obras. 

•	A criação de parcerias com promotores e senhorios para dinamizar o mercado 
de arrendamento a preços controlados e com medidas fiscais de incentivo.

•	A implementação de programas de desenvolvimento da indústria de restauro 
e de reconstrução, bem como de programas que incentivem os mais jovens na 
aquisição ou arrendamento de casas no centro da cidade pois sabemos que não 
há valorização dos centros sem que estes recuperem a sua vocação residencial.

•	Garantir o direito à habitação digna, humanizada, a preços e rendas controladas 
tendo em consideração as situações particulares de famílias com maiores 
carências económicas. 

•	Queremos um Concelho sem guetos urbanísticos, por isso defendemos a 
afetação de 10% de todas as novas construções à habitação social.

•	Defendemos a Criação de uma Bolsa Municipal de Habitação.

•	Uma revisão da política fiscal local, com o abaixamento generalizado do IMI, 
com a exceção dos prédios abandonados, tendo o legislador nacional previsto o 
seu agravamento e que o executivo municipal deverá implementar.

•	Terminar a revisão do PDM, colocando o território ao serviço do bem comum.

•	Exigir transparência nos processos de licenciamento, nos concursos públicos 
e ajustes diretos.

•	No planeamento dos bairros terão de ser tidas em linha de conta todas as 
infraestruturas de apoio, serviços de proximidade, espaços verdes, de lazer, 
cultura e convívio.

•	 Promover a construção de qualidade e energicamente sustentável.

 SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE 
PARA TODOS E TODAS

Um Município é uma instituição prestadora de múltiplos serviços, de variada 
natureza e transversais a toda a comunidade. Seja na educação, segurança, higiene 
pública, transportes e mobilidade, ação social e cultura, etc., sendo a sua excelência 
fundamental para o bem-estar dos seus munícipes.



O Bloco de Esquerda entende que o setor público é essencial para a sociedade e 
ainda mais em escalas de proximidade, como as autarquias. Remetendo para tudo o 
acima expendido, sucintamente,

Propomos:

•	 A defesa de espaços prestadores de cuidados básicos de saúde junto das 
populações, devendo o Município exigir junto dos órgãos competentes para que 
tal desiderato seja alcançado.

•	 Alargar os transportes públicos a todo o concelho, assegurando uma 
mobilidade efetiva, como direito de cidadania, aos segmentos populacionais 
mais necessitados.

•	 Potenciar o acesso e a produção de práticas culturais acessíveis a todos, na 
proximidade e nos preços.

•	 Promover o policiamento de proximidade, com capacidade de intervenção 
nas problemáticas com maior impacto na segurança dos cidadãos, em particular 
nas zonas de risco, privilegiando intervenções dissuasoras e preventivas.

•	 Promover a existência de mediadores sociais e de saúde, que estejam em 
contacto e articulação permanente com grupos de maior risco e desempenhem 
um papel formativo em colaboração com as forças de segurança locais.

•	 Uma política municipal de segurança que dê a devida atenção ao acidente/
crime rodoviário (principal causa de morte no país), à violência doméstica (que 
atinge sobretudo mulheres e crianças), criando espaços de apoio às vítimas; 
que não menospreze a importância da iluminação, do tratamento dos espaços 
e do mobiliário urbano e dos critérios claros que presidem a uma cidade que se 
queira aberta, ou seja, suscetível de ser fruída por deficientes, idosos e crianças. 
Precisa de intervir também seriamente sobre a fiscalização dos espaços de 
diversão noturna nos níveis que comprometam de alguma forma a segurança 
dos cidadãos.
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