MANIFESTO ELEITORAL
CDU – UMA HISTÓRIA DE TRABALHO

A CDU FAZ FALTA EM SANTA MARIA DA FEIRA
O concelho após mais 4 anos de gestão PSD
A pior profecia para o concelho da Feira é o seu passado!
Mais 4 anos de mandato com PSD e PS no executivo camarário saldam-se
hoje, em 2009, num concelho mais pobre, um concelho com mais desemprego
e exclusão social, um concelho que vê o seu aparelho produtivo a ser
destruído, o ambiente cada vez mais degradado, saneamento e tratamento das
águas residuais por concluir há mais de duas décadas, um parque escolar
obsoleto e sem condições e a ausência de perspectiva política de governo para
e com as populações.
As prioridades assumidas nos anos transactos pela autarquia, continuam a
reclamar soluções urgentes e uma outra política, como dão nota inúmeros
exemplos: os esgotos a céu aberto nas ruas e rios do município, as fossas e os
contentores nas escolas, que de provisórios passaram a permanentes; os
atentados ambientais que persistem (descargas nos rios, lixeiras a céu aberto,
fossas subdimensionadas); o aumento dos encargos para os munícipes (taxa
de rede, aumento das tarifas da água, novas taxas de estacionamento, entre
outras); a ausência total de uma rede de transportes coordenada e acessível
(de que é exemplo a inexistência do tão prometido centro coordenador de
transportes), a falta de mobilidade e acessibilidade no concelho, a largamente
deficitária cobertura de médicos de família e outros profissionais de saúde no
concelho, uma bolsa de profissionais de educação para as actividades extracurriculares vergonhosamente pagos, a falta de respostas para o número
crescente de desempregados, na sua maioria mulheres, que atingia em Agosto
cerca de 8500 inscritos nos centros de emprego, 23% do desemprego total do
Distrito de Aveiro, a discriminação salarial entre mulheres e homens, o
abandono da linha do Vale do Vouga, entre tantos outros exemplos.
Sendo o concelho mais populoso do Distrito de Aveiro (quase 150.000
pessoas), com índices de crescimento demográfico superiores à média
nacional, Santa Maria da Feira continua a apresentar lacunas gritantes,
consequência directa da gestão autárquica de sucessivos mandatos PSD e das
suas opções privatizadoras e cada vez mais afastadas dos legítimos interesses
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dos feirenses que os penalizam, ao mesmo tempo que a distribuição da riqueza
assume crescentes assimetrias entres os mais ricos e os mais pobres.

É PRECISO VOTAR NA CDU – SIM, É POSSÍVEL UMA VIDA MELHOR
A CDU PROPÕE COMO PRIORIDADES:

Ambiente e Planeamento
- Resolução definitiva da localização do novo aterro sanitário, em local que não crie
conflito ambiental;
- Conclusão da rede de abastecimento público de água e tratamento de águas
residuais, com preços, taxas e tarifas acessíveis;
- Recolha de lixo diária em todas as freguesias, implementando gradualmente a
recolha selectiva e a triagem do lixo pelo munícipe;
- Aumento da rede de Ecocentros;
- Erradicação das lixeiras de berma de estrada;
- Selagem das pedreiras desactivadas;
- Remoção de todas as coberturas de amianto, de todas as escolas;
- Ligação de todas as escolas à rede de saneamento básico;
- Criação de ciclovias;
- Monitorização e despoluição da Ribeira da Lage, Ribeira do Caster, Rio Inha, Rio
Maior, Rio Úl e Uima;
Educação
- Modernização dos equipamentos da rede escolar de Jardins de Infância e Escolas
Básicas do 1º ciclo;
- Fim das salas modulares – contentores;
- Garantia de salários e horários dignos e de transparência no processo de
contratação na contratação de professores e educadores para as actividades de
enriquecimento curricular,
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- Construção de uma escola secundária no norte do concelho e outra na sede;

Transportes
- Criação da rede de transportes urbanos da Feira, que interligue as freguesias em
diferentes coroas de circulação com grande amplitude de percursos e horários da
mesma e dotação dos veículos e paragens de acessibilidade para pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida;
- Construção de um centro coordenador de transportes;
- Construção de paragens de autocarros com abrigo nas diversas freguesias do
município;
- Defesa da requalificação da linha do Vale do Vouga;
Acção Social
- Reforço dos programas destinados à inserção social das famílias mais carenciadas;
- Reabilitação dos equipamentos destinados à habitação social e manutenção das
rendas a preços simbólicos;
- Suspensão da cobrança de impostos municipais às famílias vítimas de desemprego;
- Criação de um serviço de transporte a partir de cada Junta de Freguesia que permita
a qualquer idoso ou incapacitado a compra de medicamentos.
- Criação um serviço ao domicílio de pequenas reparações domésticas, para pessoas
idosas ou incapacitadas.
Emprego
- Acompanhamento sistemático da situação sócio-laboral do Município e participação
activa na busca de soluções;
- Adopção de políticas de incentivo à fixação de pequenos e médios empresários no
Município e de permanência das multinacionais nele instaladas;
- Planeamento, modernização requalificação das zonas industriais existentes e a
construir.
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