
PLANO E ORÇAMENTO 2021
PROPOSTAS 

1. Transportes Públicos  

Garantir  uma rede de transportes públicos universal e  que tenha as necessidades

reais da população como seu baluarte central, de forma a promover a coesão territorial.  É

necessário um alargamento da rede de transportes urbanos a  preços tendencialmente

gratuitos, uma efetiva ligação ferroviária a Barcelos, Braga e Famalicão, cuja inexistência

na prática é apanágio da falta de aposta na ferrovia, a implementação uma política de

ordenamento do território que privilegie a mobilidade pedonal no centro urbano, a ciclovia e

as vias  exclusivas  para  transportes públicos,  bem como o investimento na mobilidade

pública elétrica.

Alargar  os  descontos  nos  passes  no  âmbito  do  Programa de  Apoio  à  Redução

Tarifária (PART), negociando com municípios vizinhos, Comunidade Intermunicipal do Ave

e  Área  Metropolitana  do  Porto  a  extensão  das  reduções  nos  movimentos  pendulares

interconcelhios e, se necessário, reforçando as verbas transferidas pelo Fundo Ambiental

através de verbas próprias.

2. Habitação  

Criação de um programa municipal de arrendamento acessível, através da construção

e reabilitação de edifícios e a sua disponibilização a preços possíveis de serem pagos por

agregados familiares jovens e com rendimentos mais baixos.

3. Apoios Sociais  

A pandemia veio salientar as desigualdades sociais já existentes e mostrar que a crise não

é democrática: os mais pobres, quem vive do seu trabalho e da sua pensão foram os mais

afetados. A resposta deverá incluir o reforço dos serviços públicos e dos apoios sociais,

para que ninguém fique para trás.

Investir na criação de programas de apoios às pessoas mais afetadas pela crise,

nomeadamente, através do reforço de verbas dedicadas a apoios alimentares, medicação

e serviços essenciais como água, gás e eletricidade;

Criação de uma rede pública de creches, infantários e lares de idosos, acessíveis às

pessoas com rendimentos mais baixos de todas as freguesias.

4. Ambiente  

Diligenciar junto das entidades competentes a fiscalização e penalização dos poluidores do

cursos de água e assegurar a limpeza das margens.


