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SAIR DA CRISE, CRIAR EMPREGO
O programa do “governo dos 15 dias” do PSD/CDS-PP, patrocinado por Cavaco Silva, que 
o nosso Parlamento reprovou, prometia prolongar a crise e a emergência social dos 4 anos 
anteriores, do governo de Passos e Portas.
A solução de governo encontrada no Parlamento assenta num acordo que visa reverter o 
corte nas reformas, nos salários, no investimento e nos serviços públicos. Mas sair da 
crise passa por políticas de desenvolvimento local, que reabilitem os centros urbanos das 
cidades e vilas e devolvam vida às aldeias, políticas que criem emprego com direitos, e 
também por políticas sociais que protejam as populações dos efeitos da crise que ainda 
hoje se sentem.
As autarquias têm a responsabilidade de promover políticas económicas que favoreçam 
a criação de emprego.

DEFENDER O QUE É DE TODOS
O Bloco de Esquerda defende o direito a serviços públicos de qualidade. Não aceitamos a 
privatização da água e dos serviços de saneamento e de recolha de resíduos. Para garantir 
o acesso universal aos serviços essenciais, a sua gestão tem de ser pública e não de acordo 
com os interesses de privados. O acesso gratuito aos serviços básicos e vitais a pessoas 
em situações de emergência social tem de ser garantido. Ao mesmo tempo, é uma priori-
dade a racionalização dos consumos de água e da produção de resíduos sólidos urbanos. 
Os transportes públicos têm de ser acessíveis a todos, modernos e eficientes. A sua rede 
tem de poder garantir um desenvolvimento harmonioso do centro e da periferia. Com 
mais mobilidade ganhamos todos e melhoramos o ambiente e a segurança rodoviária.
As autarquias têm de facilitar o acesso aos serviços públicos mais importantes, bem como 
o acesso universal à Internet.

QUALIDADE DE VIDA É UM DIREITO
O ambiente, o ordenamento do território, o urbanismo e a dinamização da cultura e do 
desporto são áreas essenciais da vida que têm de ser desenvolvidas por políticas susten-
táveis. Para o Bloco de Esquerda a qualidade de vida é um direito. São necessárias medi-
das de controlo ambiental, ocupação e utilização dos solos para combater a especulação 
imobiliária e impedir o abandono e despovoamento dos centros urbanos. A proteção do 
património cultural e ambiental, a promoção de espaços e corredores verdes são valores 
essenciais. As cidades e as vilas são mais do que o betão e o asfalto.
Queremos que o Leça e os seus afluentes principais deixem de ser um enorme cano de 
esgoto, e voltem a ser espaços de lazer e natureza, abertos à comunidade.

DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
As autarquias estão na primeira linha da resposta à crise. É sua missão apoiar as comuni-
dades na construção de uma identidade e dinâmicas próprias, que lhes dê capacidade de 
enfrentar o futuro. Estamos determinados em construir instrumentos que reforcem a 
democracia local, a participação ativa dos munícipes e a transparência da gestão autár-
quica. O Bloco de Esquerda foi pioneiro na exigência de modelos de democracia direta nas 
autarquias, como o Orçamento Participativo, e defendemos que se devem realizar Refe-
rendos Locais envolvendo as populações em todas as grandes decisões, como a extinção 
ou agregação de freguesias ou se estiver em causa a privatização de serviços municipais 
ou intermunicipais de água, saneamento e tratamento de resíduos sólidos.
Queremos acabar com o abuso do ajuste direto que diminui a transparência das decisões 
dos municípios, fortalecendo o tráfico de influências.
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O programa eleitoral do BE assenta noutro tipo de gestão autárquica e noutro 
modelo de desenvolvimento.

O lema MAIA MAIS IGUAL sintetiza esse Programa.

Aqui apelamos à vossa confiança nas pessoas que lhe dão corpo!

OS NOSSOS COMPROMISSOS
–  Defender a aplicação de regras de funcionamento transparente das autarquias, 

dando a cada cidadão a possibilidade efetiva de ser informado, ser ouvido e par-
ticipar nas decisões.

–  Continuar a exigir a consulta às populações, através de referendo, sobre a organi-
zação territorial das freguesias.

–  Defender orçamentos participativos, apostar no investimento público e nos incen-
tivos à criação de emprego no concelho.

–  Defender que a aplicação do PDM garanta a coexistência e integração dos espa-
ços urbano e rural, sem que interesses especulativos levem à descaracterização 
do concelho.

–  Requalificar e estruturar os espaços verdes e lutar pela defesa e preservação do 
património local.

–  Defender a adesão da Maia ao Pacto de Autarcas (de mais de 7000 cidades euro-
peias), visando reduzir as emissões de CO2 em 40% até 2030, através dum plano 
de ação e respetiva monitorização. 

–  Preconizar uma política que aposte na habitação social, na reabilitação de espa-
ços degradados, e no realojamento de quem vive sem condições.

–  Defender políticas municipais contra a pobreza e a exclusão social, com particular 
atenção às crianças e idosos.

–  Promover a criação de infantários, centros de dia e outras estruturas sociais de 
carácter público e municipal.

–  Melhorar a mobilidade e as acessibilidades no concelho, garantindo que os ser-
viços municipais asseguram o arranjo permanente dos passeios, ruas e jardins.

–  Reforçar as políticas ambientais contra os focos de poluição, melhorando a qua-
lidade do ar, diminuindo o ruído, aumentando a área arborizada e organizando a 
prevenção de incêndios, cheias e outras calamidades.

–  Garantir um apoio transparente à atividade associativa, desportiva e cultural, 
e a coordenação de toda essa atividade numa oferta regular e estruturada à 
população.

–  Defender a aplicação de medidas que visem o bem-estar dos animais, incluindo 
a sua higienização e vacinação, o acolhimento e adoção dos abandonados, bem 
como o melhoramento do canil e criação do gatil municipais.

–  Lutar por uma maior intervenção na Área Metropolitana, em questões como os 
transportes, as acessibilidades, o ensino, a saúde e outros serviços públicos de 
primordial importância.

Há mais de 36 anos que a Maia é governada por uma maioria absoluta da 
direita. A rede de influências e compadrios já vai na segunda geração... Em 
tempo de “passagem de testemunho”, temos, desses tempos passados, 
quantos candidatos à Câmara Municipal?...

Houve tempo de se fazer muita coisa, mas fez-se muito menos do que o 
que era possível e necessário. A desigualdade social é marcante, existem 
milhares de desempregados e centenas de famílias em dificuldades, as 
freguesias da periferia do concelho continuam a esperar por transportes 
decentes, por infraestuturas sociais, e até mesmo por passeios nas ruas!

E muito do que se fez foi apenas para a “fotografia”. Dos grandes proje-
tos da CM da Maia, nos últimos anos, nem um se cumpriu: o Hospital do 
Lidador, a Praça Maior, a constituição de fundos imobiliários hoje falidos, o 
desastre económico da construção e demolição da Piscina Olímpica, etc… 
Antes das eleições que se avizinham, vemos mais “obras meio paradas”, 
espalhadas pelo concelho, do que máquinas e trabalhadores necessários 
para as concluir...

Os eleitos pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal e nas Assem-
bleias de Freguesia denunciaram este estado de coisas e bateram-se por 
soluções alternativas. Fizemos a diferença.

E aumentar o número de eleitos pelo BE na Maia fará ainda mais essa dife-
rença. Acabemos desde já com a maioria absoluta da direita, que nada de 
novo tem para dar!
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