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OUTRA POLÍTICA, NOVO RUMO 

70 MEDIDAS  

DE UM PROGRAMA DE MUDANÇA 

 

 

PROPOSTAS DA CDU 

MANDATO 2013-2017  

 

 

 

 

 Rigor nas contas 

 Gestão moralizada 

 Mais Emprego e Desenvolvimento 

 Mais Ação Social 

 Democracia de Proximidade 

 Mais Cultura e Desporto Juvenil 
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GESTÃO 

 Promover uma Auditoria às contas do Município 

 Moralizar a gestão, redefinindo prioridades na afectação de recursos 

e disciplinando o recurso aos ajustes diretos 

 

DEMOCRACIA DE PROXIMIDADE 

 Lutar em todas as instâncias pela reabertura da Repartição de 

Finanças dos Carvalhos, bem como de outros serviços públicos 

encerrados durante o presente mandato 

 Lutar pela manutenção da rede de cuidados primários de saúde, pela 

construção dos Centros de Saúde previstos, bem como pela 

reabilitação da rede escolar, resolvendo as carências mais urgentes e 

acabando com as listas de espera 

 Lutar por melhores transportes públicos, designadamente de 

transportes escolares 

 Lutar pela revogação da lei de extinção de freguesias 

 Garantir que não serão extintos quaisquer serviços actualmente 

existentes nas 24 freguesias e defender todos os postos de 

trabalho 

 Promover reuniões da Assembleia Municipal em diferentes freguesias, 

com vista à auscultação e a uma maior participação das 

populações; o período do público deve passar para o início das sessões 

 

EMPREGO E DESENVOLVIMENTO 

 Criar um Gabinete Municipal do Investimento, com base em verba a 

fixar, vocacionado para o relacionamento com os agentes económicos, 

com vista a desburocratizar os procedimentos e a privilegiar e 

apoiar os investimentos no sector produtivo, geradores de mais 

postos de trabalho e de produtos de maior valor acrescentado 



 
  

 

 www.cdugaia.org 3/8 

 

 

 Como sempre defendeu, reduzir a Derrama e o IMI, revogar a Taxa 

de Protecção Civil e, não havendo alteração da prática dos operadores, 

a Taxa Municipal dos Direitos de Passagem 

 Dar prioridade à reabilitação urbana, tomando como pólo o Centro 

Histórico, com vista ao seu repovoamento, dando maior atenção aos 

antigos moradores deslocalizados 

 Revitalizar o comércio tradicional, reduzindo preços de 

licenciamentos, melhorando as condições de estacionamento e 

preparando zonas pedonais 

 Dinamizar a actividade cultural, designadamente na sua conexão 

turística, e privilegiando a cooperação com o Município do Porto 

 Intensificar a luta, com todas as forças vivas do concelho, pelos 

investimentos públicos já prometidos, como a extensão do Metro a 

Vila d’Este, o Centro Hospitalar e os Centros de Saúde, com 

destaque para o de Vilar de Andorinho e Madalena 

 

ÁGUA E SANEAMENTO 

 Defender a Água Pública e combater quaisquer projectos de 

privatização 

 Reajustar o Tarifário Social 

 Considerar reduções nas componentes tarifárias de saneamento e 

resíduos sólidos 

 Completar a rede de saneamento 

 

ACÇÃO SOCIAL 

 Redireccionar mais recursos para a Acção Social 

 Constituir uma rede de Lares e Centros de Dia e Convívio pública, 

garantindo uma resposta digna e de qualidade às necessidades dos 

idosos em todas as freguesias 
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 Criar uma rede de Apoio Domiciliário à Terceira Idade, que cubra a 

totalidade do concelho 

 Criar um serviço de apoio a idosos isolados, para pequenos arranjos 

em casa 

 Fomentar uma política de solidariedade efectiva e não caritativa, 

assegurando a dignidade e a qualidade de vida da população mais idosa 

 Criar o Gabinete Municipal de Apoio à Deficiência, para um 

acompanhamento mais eficaz de todos os casos de munícipes portadores 

de deficiência 

 Prolongar o serviço de refeições solidárias aos fins de semana 

 Intervir e agir no sentido de reabrir o Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes de Gaia e o Centro de Apoio à Vítima, bem 

como realizar o levantamento de necessidades de centros semelhantes 

em outras zonas do concelho, com vista à sua criação 

 Implementar um Programa de Apoio e Intervenção Social Local que 

abranja todo o concelho: criar equipas multidisciplinares na área da 

intervenção social, com presença em todas as freguesias do concelho, 

que façam o reconhecimento/levantamento das situações de carência 

e/ou risco, dando a resposta social adequada mediante a especificidade 

de cada situação 

 Garantir a presença de, pelo menos, um Técnico de Apoio Social 

em permanência nos Gabinetes de Apoio existentes nas 

Urbanizações Municipais 

 

EDUCAÇÃO 

 Estabelecer um Plano de Intervenções Prioritárias na rede escolar 

 Pôr termo às listas de espera nos Jardins de Infância 

 Proceder à reavaliação dos Mega-Agrupamentos 

 Reorganizar a rede de ensino profissional dando prioridade á escola 

pública 
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 Promover a integração de funcionários 

 Dotar as escolas do material informático adequado e melhorar o 

apoio técnico 

 Construir ou reabilitar as salas necessárias 

 Erradicar os telhados de fibro-cimento 

 

JUVENTUDE 

 Retomar a realização dos Jogos Desportivos Juvenis 

 Dinamizar a Casa da Juventude e o Conselho Municipal de 

Juventude 

 Rever as Taxas de Utilização dos equipamentos municipais 

 

CULTURA 

 Realizar uma grande Bienal das Artes de Gaia, que contemple todo o 

tipo de artes, com predominância para as Artes Plásticas, Literatura e 

Música. Neste âmbito serão realizadas exposições, concursos, 

espetáculos, concertos, colóquios, apresentações de livros e publicações 

de livros e revistas 

 Encetar todo um processo que afirme e reafirme Vila Nova de Gaia, como 

"Capital das Artes", que incluirá espaços disponíveis para a criação 

artística e literária dos nossos criadores 

 Realizar, depois de um trabalho exaustivo de investigação, uma espécie 

de "Congresso de Criadores de Gaia", no qual participarão, entre 

outros, artistas plásticos, escritores, designers, escritores, poetas, 

fotógrafos, músicos, cineastas, atores e estilistas que nasceram, vivem 

ou passaram pelo Município de Vila Nova de Gaia 

 Vocacionar o futuro "Centro Cultural de Gaia", pólo que suportará uma 

rede de instalações destinadas a ateliés, estúdios, gabinetes, palcos para 

mostras temporárias em diferentes expressões artísticas 
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 Divulgar e homenagear a obra de escritores e artistas que nasceram, 

viveram ou passaram por Gaia. Estas evocações serão feitas de diversas 

formas, como colóquios, conversas e exposições 

 Realizar um conjunto de iniciativas que promovam e divulguem as 

instituições culturais existentes, promovendo ações no exterior que 

mostrem um pouco o que existe dentro de, por exemplo, na Casa Museu 

Teixeira Lopes, na Biblioteca Municipal de Gaia, no Arquivo Municipal e 

no Solar Condes de Resende. Queremos levar as instituições ao encontro 

da Comunidade 

 Propor a criação do Festival do Douro, em cooperação com o Município 

do Porto 

 Estabelecer um plano de valorização dos espaços públicos, sob o lema 

"Arte na Rua" que inclua levar à exposição pública, em forma de 

esculturas, cerâmicas, ou painel de azulejos, as obras dos nossos 

criadores 

 Promover a realização de "Ateliés ao Vivo", com a participação de 

artistas plásticos, nas principais artérias do Município 

 Promover roteiros culturais do Património de Gaia 

 Promover redes de itinerância no âmbito metropolitano 

 Dar prioridade à recuperação de património, como o Atelier Soares 

dos Reis, Teatro Almeida e Sousa, Mosteiro de Grijó, continuando a 

defender a criação do Museu da Cerâmica 

 Criar uma rede de Bibliotecas Locais 

 Reforçar as verbas para a Cultura, tomando como referência o valor de 

1% 

 Criar um Gabinete de Apoio à Criação e ao Associativismo 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

 Criar um Plano de Emergência para financiamento de projectos em 

curso nas Colectividades, com prioridade para aqueles em que a Câmara 

tenha assumido compromissos 

 Criar uma carteira de Projectos Associativos de Interesse 

Municipal (PIM) para os quais a Câmara assegura uma comparticipação 

financeira 

 Promover um Encontro Anual das Colectividades de Gaia e a 

formação de um Conselho Consultivo 

 Assegurar reduções ou isenções de preços na utilização dos 

equipamentos, com prioridade para os Escalões de Formação e 

melhorar o apoio em transportes 

 Promover a cooperação inter-associativa, bem como com Escolas, 

Centros de Dia e de Convívio, no âmbito da Cultura e do Desporto 

 

MOBILIDADE 

 Criar a figura do Provedor Municipal do Utente do serviço público 

de Transportes 

 Criação de um Conselho Municipal de Transportes, constituído por 

representantes dos operadores públicos e privados, Presidentes de Junta 

de Freguesia, representantes dos Sindicatos e Movimentos de Utentes, e 

outras associações do sector, retomando proposta já anteriormente 

apresentada em Assembleia Municipal 

 Proceder a um estudo rigoroso com vista a conhecer as principais 

carências, definir claramente as zonas isoladas / sem transportes 

adequados, e formular propostas concretas de solução 

 Iniciar estudos visando a criação de uma Empresa Municipal de 

Transportes e gestão de parqueamento, à semelhança do que existe 
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noutros concelhos do País, e que deverá começar por assegurar 

transportes às zonas não servidas, moralizando o transporte público, 

gerindo-o de forma inteligente e integrada, rentabilizando os recursos 

existentes, e integrando os vários tipos de transporte e os 

parqueamentos 

 Estudar os procedimentos legais necessários para rever contratos que 

se têm mostrado ruinosos para o Concelho (caso do estacionamento na 

via pública associado à exploração do Teleférico, e outros contratos com 

operadoras privadas que objectivamente não cumpram o serviço público 

a que estão obrigadas), na intransigente defesa do interesse público 

 Criar e executar um plano de emergência visando a recuperação da 

rede viária degradada, estabelecendo prioridades depois de um 

levantamento exaustivo da situação 

 Prosseguir a luta pela extensão do sistema multimodal “Andante” a 

toda a rede, tendo em vista tornar este sistema menos oneroso para os 

cidadãos 

 Continuar a exigir a eliminação do pórtico de portagem na A29, em 

Gulpilhares, conforme deliberação da Assembleia Municipal sob proposta 

da CDU 

 

AMBIENTE 

 Promover a criação do Parque da Serra de Negrelos/Canelas 

 Reabilitar o Parque de S.Caetano 

 Medidas eficazes para a poupança energética 


