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Manifesto Autárquico 2017
Cara/o eborense,
Num Concelho com uma população jovem residente a rondar os 9.500 habitantes e com
cerca de 8000 estudantes inscritos na Universidade de Évora, é fundamental que os
jovens participem e sejam ouvidos ativamente sobre as políticas autárquicas do
Município.
Nos últimos quatro anos a opinião dos jovens foi muitas vezes ignorada, com um
executivo a achar que uma agenda cultural preenchida por alguns concertos e
espetáculos o protegeria de uma intervenção atenta e ativa por parte daqueles que
continuam a dar vida ao Concelho.
Com este manifesto, pretendemos mostrar que a voz dos jovens importa e que, para
além de políticas recreativas, o nosso Concelho precisa de políticas de crescimento e
desenvolvimento, criação de emprego e incentivo à permanência e à constituição de
família.
São propostas que abrangem todos os órgãos autárquicos, pois não conseguindo o
Executivo Camarário chegar a todo o lado ao mesmo tempo, é importante que, por
exemplo, sejam delegadas competências nas Juntas de Freguesia, indo-se assim de
encontro às propostas aprovadas recentemente pelo Conselho de Ministros, no que
respeita à descentralização de competências nas autarquias locais.
Para nós Évora é mais do que espetáculos para compensar pelos sucessivos erros
cometidos pelo Executivo Municipal que tem tornado o nosso Concelho cada vez mais
isolado e sem rumo.
É por isso que nos batemos, para nós os eborenses merecem que o nosso Concelho
volte a estar no caminho do desenvolvimento e, assim, do lado certo da história.
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Políticas de Juventude
Criação do Cartão Jovem Municipal
Enquanto cidade que se quer jovem, Évora tem que dar aos seus habitantes mais jovens
a possibilidade de a conhecer melhor e desfrutar dos seus espaços para que possam vir
a criar a vontade de nela crescer, criar os seus projectos e construir a sua família.
Defendemos por isso a criação do Cartão Jovem Municipal.
Este cartão permitirá aos jovens do nosso concelho ter acesso a determinados serviços
como transportes, bibliotecas, livrarias ou monumentos a um preço mais reduzido,
permitindo assim uma melhor gestão do seu orçamento e um melhor aproveitamento de
tudo o que Évora tem para oferecer.

Criação de Incentivos à permanência dos Jovens na cidade
Évora tem todas as condições para ser uma cidade jovem. Todas as pessoas que nela
estudam ou trabalham demonstram vontade de ficar.
Defendemos por isso a celebração de protocolos com empresas locais e de incentivos à
criação de empresas maioritariamente constituídas por jovens criando assim um
ambiente de dinamismo económico.
Ainda nesta sede, propomos a isenção da derrama para projetos empresariais
concebidos por jovens até 35 anos criando assim mais um incentivo à criação de
empresas e postos de trabalho no nosso Concelho.

Bolsas de Terrenos Públicos para Jovens até aos 35 anos
Aproveitando o espírito do projecto já existente das hortas urbanas, defendemos a
criação de uma parcela destinada exclusivamente a jovens até aos 35 anos, por forma a
incentivar a prática deste tipo de atividade.
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Emprego
Reforço do papel da CME junto do PCTA e de outras Entidades
promotoras de Emprego no Município
É visível a aposta no crescimento empresarial no Município de Évora, aposta essa que é
uma das “pesadas heranças” deixadas pelo anterior executivo camarário.
O investimento de empresas em Évora está a crescer de dia para dia, sendo possível
descortinar um aumento de emprego no Concelho.
Mas as notícias de investimento não são suficientes para nós. É igualmente importante
o empenho da Câmara Municipal de Évora quer na divulgação de eventos promovidos
por empresas que compõem o cluster empresarial de Évora, quer na criação de
actividades e projetos em conjunto com as mesmas.
Se as empresas e os investidores virem que têm o apoio da Câmara Municipal, mais fácil
será convidá-los a investir no nosso Concelho.

Criação de uma Feira anual de Emprego
Na sequência da proposta anterior, defendemos a criação de uma feira anual de
emprego promovida pela Câmara Municipal de Évora e com a participação de todas as
empresas com sede no Concelho que demonstrem interesse na iniciativa.
Para além da possibilidade de divulgação das empresas, esta feira será também uma
porta aberta para quem esteja interessado em ingressar nas mesmas, ficando a conhecer
a sua forma de trabalho e as oportunidades de ingresso.
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Habitação
Redução do IMI para Proprietários Jovens e para Famílias
Numerosas
Com esta medida, pretendemos promover o incentivo à natalidade e o apoio a famílias
carenciadas que têm no pagamento do IMI um enorme gasto no seu sustento.
Reduzindo o IMI, estaremos igualmente a promover a permanência destes jovens e
destas famílias no Concelho, sempre num esforço conjunto para a criação de melhores
condições de vida e de desenvolvimento.

Reabilitação e Recuperação de Prédios em más Condições e
Devolutos
No Concelho existem prédios totalmente abandonados pelos seus proprietários, criando
uma imagem de degradação e abandono que em nada o beneficia.
Posto isto, defendemos a Requalificação de prédios devolutos para posterior venda ou
arrendamento.
Através deste programa defendemos a criação de incentivos aos proprietários para que
requalifiquem prédios devolutos para posterior arrendamento, numa tentativa de
incentivo à reabilitação de prédios devolutos e ao arrendamento no centro histórico.

Programa de Arrendamento de Prédios Reabilitados e Recuperados
Intercalada com a proposta anterior, defendemos a reabilitação destes prédios para
arrendamento a idosos ou a pessoas mais carenciadas, permitindo-lhes assim viver
numa casa com condições de habitabilidade e com uma renda mais baixa.
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Participação e Comunicação
Criação do Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo
Jovem
No panorama autárquico atual, os Orçamentos Participativos constituem cada vez mais,
uma ferramenta de dinamização da participação dos cidadãos dentro das suas
comunidades.
Dedicando parte do seu orçamento municipal a projectos propostos e votados por
munícipes, a Câmara Municipal de Évora estaria a promover uma relação mais inclusiva
e mais próxima dos que nela vivem, dando-lhes mais voz e poder de acção.
Nesta sequência, defendemos igualmente a dinamização de um Orçamento Participativo
Jovem, destinado à inscrição de projetos de interesse para os jovens em que estes
pudessem intervir.

Descentralização das Reuniões do Conselho Municipal da Juventude
O Conselho Municipal de Juventude é o órgão que reúne todas as associações jovens
do Município com inscrição no RNAJ, reunindo ordinariamente de três em três meses,
nas instalações da Câmara Municipal de Évora.
Tendo esta constituição, deve apostar não só na aplicação de medidas propostas pelas
associações que nele têm assento como também no conhecimento do trabalho por elas
desenvolvido.
Assim, defendemos a descentralização das reuniões deste órgão para as sedes das
associações a ele pertencentes, permitindo desta forma uma maior interação entre as
associações e um conhecimento do trabalho que é feito em prol da juventude do nosso
Concelho.

Maior dinamização de actividades realizadas pelo CMJ
Não obstante do acolhimento da anterior proposta da JS Évora, inserida no seu último
manifesto autárquico, relativa à maior periodicidade das reuniões do CMJ, continuamos
a assistir à pouca divulgação e incentivo à realização de atividades entre as associações
a ele pertencentes. O CMJ não pode apenas ser um órgão de apresentação de ideias
sem a menor discussão e concretização das mesmas.
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Tanto a CME como as associações com assento no CMJ deverão ter um papel ativo na
dinamização de atividades entre si por forma a, concertadamente, serem conseguidos
novos projetos e ideias para o Concelho.

Transmissão via internet das Reuniões Públicas dos Órgãos
Autárquicos
É fundamental dar a possibilidade aos Eborenses de acompanhar à distância o
desenvolvimento dos trabalhos nas reuniões da Assembleia Municipal, nas reuniões
públicas da Câmara Municipal, das Assembleias de Freguesia e nas reuniões promovidas
pelos Executivos das Juntas de Freguesia do Concelho. Já existindo um serviço de
transmissão via internet das reuniões da Assembleia Municipal, mas com grandes
problemas técnicos, a nossa proposta vai também no sentido da criação de soluções
para que a qualidade do serviço não seja posta em causa, seja para este órgão, como
para os restantes.

Aposta na Comunicação pelas Redes Sociais
Nos dias de hoje, as redes sociais são uma forma (ou a forma) de divulgação e
comunicação.
Um executivo que se diz preocupado em ouvir e integrar os cidadãos do seu município
ou da sua freguesia não pode continuar alheado desta realidade.
Defendemos a criação de canais oficiais da Câmara Municipal e das Freguesias do
Concelho de Évora que não sirvam para propaganda, mas antes como espaço de
comunicação com os cidadãos, com a criação de espaços próprios para que estes
possam intervir e comunicar com os Executivos.

Reformular a iniciativa “A minha rua”
A iniciativa “A minha rua” foi criada pelo anterior executivo no sentido de dar a
oportunidade aos habitantes eborenses de denunciar as situações que consideram
merecer intervenção na sua rua. Pese embora a importância desta ferramenta, muito
poucos têm conhecimento da sua existência e da sua forma de funcionamento.
Dada a importância desta iniciativa, defendemos uma maior divulgação da mesma por
forma a chegar a todos os habitantes do Concelho.
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Associativismo e Empreendedorismo
Reforço da intervenção do Ponto Jovem através da criação de um
Gabinete de Apoio ao Associativismo e Empreendedorismo
Évora é um concelho em que existem muitas associações e grupos de jovens
empreendedores que mostram vontade e capacidade de investir em projetos de
desenvolvimento que trazem mais-valias para o município e que precisam de apoio
financeiro e acompanhamento especializado.
Não podemos deixar que estes projetos estagnem ou nem cheguem a existir por falta de
apoio da Câmara do município onde se instalaram ou pretendem instalar.
Propomos por isso, que o atual ponto jovem passe a englobar na sua área de atuação
um Gabinete de Apoio ao Associativismo e Empreendedorismo, possibilitando assim,
não só a todos os jovens, mas também a todos os Eborenses que demonstrem interesse
neste tipo de projetos, um acompanhamento constante por pessoas qualificadas e com
experiência que os poderão auxiliar na promoção dos seus planos e na conquista dos
seus objetivos.

Criação de uma Feira Anual do Associativismo e Empreendedorismo
Para conseguirem prosseguir os seus objetivos, todas as associações e empresas
necessitam de promoção de maneira a poderem atrair potenciais investimentos e a
divulgar a sua atividade a nível nacional.
Como tal, defendemos a realização de uma Feira Anual do Associativismo e
Empreendedorismo em que seja possível a divulgação não só destes projetos, como
também do contacto dos seus responsáveis com investidores com o objectivo de
promover o que de melhor se faz no nosso município nestas áreas.

Aposta em estímulos à criação de Empresas na Zona Intramuralhas
da Cidade
Para além do incentivo à residência no interior das muralhas, é igualmente necessário
trazer as empresas para dentro das muralhas.
Em virtude do trabalho desenvolvido pelo anterior Executivo, Évora tem-se tornado
uma verdadeira incubadora de empresas que, na sua maioria, têm a sua sede na zona
industrial, estando completamente afastadas do centro da cidade. Tal situação prende-
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se essencialmente com a falta de condições para a sua instalação dentro das muralhas,
seja pela falta de condições dos espaços, seja pelo elevado preço das rendas.
A continuar este crescimento, Évora corre o sério risco de se tornar uma cidadefantasma, com toda a sua vida a decorrer nos subúrbios e o seu centro histórico
completamente deserto e abandonado.
É por isso que defendemos a criação de incentivos para as empresas que pretendam
instalar a sua sede e desenvolver a sua atividade no espaço dentro das muralhas.
Propomos também a criação de cartões empresa com descontos em diversas áreas,
como a papelaria e a restauração ou a celebração de protocolos com a Câmara
Municipal de Évora com vista quer ao desenvolvimento das empresas, quer à promoção
do Concelho.
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Educação
Mais Apoios ao Acompanhamento dos Alunos Portadores de
Deficiência e Alunos com Dificuldades de Aprendizagem
Esta foi uma das áreas que mais sofreram com a austeridade aplicada pelo anterior
Governo. Com os sucessivos cortes na educação assistimos ao desinvestimento das
instituições na criação de turmas em que estes alunos possam ser integrados. Para que a
integração seja completa, estes alunos precisam do acompanhamento contínuo de
pessoas com formação em educação especial.
No nosso Concelho, temos na Escola Básica da Horta das Figueiras um bom exemplo de
integração de alunos com necessidades especiais.
Porque não estender este bom exemplo às restantes escolas do Concelho ou, pelo
menos, aplicando estas medidas em pelo menos uma escola nas principais áreas de
residência?

Incentivos e Cooperação com a DREAL na Formação Cívica nas
Escolas
A formação cívica deve ser inserida nas escolas logo no primeiro ano do ensino básico.
O seu ensino permite aos alunos conhecer um pouco melhor a sociedade onde se
inserem pelo que a sua presença nos programas das escolas é essencial.
Defendemos por isso a promoção de horas destinadas ao ensino da formação cívica no
ensino obrigatório, por pessoas qualificadas e numa perspetiva adequada ao ano de
frequência.
Assim contribuir-se-á para o desenvolvimento social dos alunos e, ao mesmo tempo,
promover-se-á a diminuição do desemprego.

Projectos e Sensibilização para o Voluntariado
É por todos conhecida a importância da prática do voluntariado na juventude, tanto a
nível de auxílio aos que necessitam, como a nível de desenvolvimento pessoal.
Neste seguimento defendemos a celebração de protocolos com as diversas instituições
do Concelho, e as escolas e a Universidade para que se consigam dinamizar projetos de
voluntariado onde os jovens possam participar e conviver com pessoas que tenham
experiência neste ramo.
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Maior divulgação por parte da CME das atividades realizadas pela
Universidade de Évora
Sendo a Universidade de Évora uma das instituições de referência do Concelho, deve a
Câmara Municipal de Évora ser parte na divulgação das atividades realizadas ou
promovidas por aquela instituição.
Muitas são as atividades dirigidas à população do Concelho que não chegam à mesma
por falta de apoio na divulgação.
O espaço e os meios que a Universidade dispõe para a divulgação das suas atividades e
eventos é bem menor do que o disponível para a CME devendo esta aproveitar os seus
meios para conseguir uma maior ligação entre os eborenses e a Universidade.

Parceria entre a CME, as Freguesias e a DREAL no Transporte
Escolar
A falta de comparticipação no que ao transporte escolar diz respeito, continua a ser uma
pesada realidade no nosso Município.
Não raros são os casos em que, mesmo com dificuldades financeiras, as juntas de
freguesia comparticipam este transporte, quase na totalidade.
Nas situações em que tal não é possível, são os próprios pais que têm que suportar o
custo causado por não terem uma escola na sua área de residência em que possam
matricular os seus filhos.
Desta forma, defendemos a criação de uma parceria entre a Câmara Municipal de Évora,
a Freguesias do Concelho e a Direcção Regional do Alentejo que possibilite a existência
de transporte escolar digno e através do qual todos os alunos possam chegar às suas
escolas nas mesmas condições, sem ter mais encargos económicos para além dos já
suportados por todos os pais e encarregados de educação.

Parceria entre a CME, Freguesias, UE e Empresas de Transporte
Público Urbano e Regional no transporte de Estudantes
Universitários
À semelhança do proposto para as escolas, defendemos a criação de uma parceria entre
a Câmara Municipal de Évora, as Freguesias e a Universidade de Évora com as empresas
de transporte público por forma a aumentar a rede de transporte disponibilizada aos
estudantes da Universidade. Existem estudantes que todos os dias são forçados a, com
grandes dificuldades económicas, deslocar-se para a Universidade em viatura própria
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em virtude de viverem fora do centro histórico da cidade ou nas freguesias rurais do
Concelho.
Ora, com os custos inerentes a terem que estar fora das suas cidades ou a suportar o
valor das propinas e dos materiais necessários para os seus cursos, não podemos negar
aos estudantes a possibilidade de apoio com a frequência na instituição que escolheram
para iniciar o seu futuro.
Esta parceria a nosso ver deve estender-se também à mobilidade dos estudantes entre
pólos universitários, porque numa universidade com tantos pólos e em que tantos
cursos são lecionados em mais do que um, as deslocações dos estudantes tornam-se
muitas vezes um enorme e dispendioso desafio.
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Ação Social
Criação de um Gabinete Municipal de Ação Social
A existência de um Gabinete Municipal de Ação Social de apoio às escolas do Concelho
é de extrema importância nos tempos que atravessamos.
Muitos jovens não pedem ajuda nas escolas porque têm vergonha de expor a sua
situação aos professores.
Mas, nas escolas em que há esse apoio, regista-se um aumento da exposição destes
casos em virtude de os alunos se sentirem mais confiantes a conversar com uma pessoa
que não interage diretamente com eles na sua vida escolar.
É igualmente importante que este Gabinete seja composto por profissionais qualificados
para intervir neste tipo de situações, transmitindo segurança e confiança aos alunos.

Programas de Inserção de Jovens
Nos últimos anos, temos assistido ao aumento da criminalidade no Concelho,
principalmente no centro histórico e nas zonas limítrofes.
As estatísticas indicam que estes crimes são cometidos na sua maioria por adolescentes
com poucas condições económicas que ali encontram uma alternativa para dinheiro
fácil.
É por isso importante que, para além da punição legal a aplicar nestes crimes, se invista
em projectos de inserção destes jovens para que, com o devido acompanhamento,
consigam encontrar um caminho e desenvolver as suas competências na construção do
seu futuro.
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Saúde e Desporto
Parceria entre a CME e o IPDJ
O investimento na área da saúde e do desporto é cada vez mais importante para o
desenvolvimento dos jovens de hoje.
O Instituto Português do Desporto e da Juventude tem desenvolvido diversas parcerias
com câmaras municipais para a promoção de acções de formação e sensibilização com
foco nestas duas áreas.
A Câmara Municipal de Évora pode e deve investir na celebração de uma parceria com
este Instituto para que este tipo de iniciativas chegue também aos jovens do Concelho,
alertando-os para temáticas como a obesidade, as drogas e as infecções sexualmente
transmissíveis.

- Dinamização de Programas de Prevenção de IST’S
A prevenção de infeções sexualmente transmissíveis é um ponto sempre atual dado o
perigo que representam quer para as pessoas portadoras, quer para as pessoas a ela
expostas.
Defendemos por isso o alargamento da divulgação dos programas de prevenção nas
escolas e na Universidade por forma a chegar a um cada vez maior número de jovens.

- Dinamização de Programas de combate à Toxicodependência
Continuamos a defender a promoção de programas informativos de combate à
toxicodependência para que os jovens estejam permanentemente informados do risco
do recurso a todo o tipo de drogas.

- Dinamização de Programas de Combate e Prevenção da
Obesidade
Com o sedentarismo em que vivem muitas crianças, a percentagem de obesidade
infantil tem aumentado, tornando-se cada vez mais necessária a criação de programas
de informação e prevenção nesta área.

Educação Sexual nas Escolas
A presença desta disciplina nas escolas está longe de ser uma realidade, tal como a
divulgação de acções de sensibilização e formação nesta temática.
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Tendo nós em Évora uma instituição como a Escola Superior de Enfermagem São João
de Deus, defendemos a celebração de parcerias com a mesma para que, até à instituição
definitiva da educação sexual no currículo escolar, os técnicos e alunos da ESESJD
possam ministrar acções de formação e, por exemplo, deslocar-se uma vez por semana
às escolas por forma a ajudar a esclarecer as dúvidas dos alunos nesta área.

Criação de um Programa de incentivo à Natalidade
Algumas freguesias do nosso Concelho têm desenvolvido medidas de apoio e incentivo
à natalidade, por exemplo, com a entrega de cabazes a recém-nascidos.
Se pretendemos a fixação de jovens e famílias numerosas no Concelho, este tipo de
medidas não se pode cingir a algumas freguesias, devendo ser implementadas pela
Câmara Municipal de Évora.
Estas medidas poderão passar por apoio financeiro, pela redução do IMI para famílias
numerosas, pelo apoio na aquisição de bens para os recém-nascidos ou de material
escolar ou pré-escolar.

Criação e Dinamização de um Programa Municipal de Desporto
Um dos maiores problemas da nossa sociedade centra-se na obesidade infantil, fruto do
sedentarismo em que muitas crianças acabam por cair.
É por isso necessário despertá-las para a importância da prática de desporto e de uma
alimentação saudável.
É igualmente importante fomentar nas crianças a prática frequente de desporto,
mostrando-lhes as suas mais-valias nos seus quotidianos.
Évora já vem sendo conhecida pela realização de alguns eventos desportivos que, em
certos casos, chegam a ter impacto nacional. Não será por isso difícil ou moroso apostar
neste tipo de eventos também para crianças e jovens mostrando que Évora é um
Concelho que se preocupa com o bem-estar dos seus munícipes.

Espaços Desportivos Verdes
Em Évora, a preocupação dos Executivos camarários do Partido Socialista com a criação
e manutenção de espaços verdes foi uma constante, traçando um caminho claramente
diferente do adotado pelo executivo da CDU. Para além do incentivo à continuação
deste projeto, defendemos o seu alargamento a espaços desportivos verdes, quer na
cidade, quer nas freguesias, dando assim aos munícipes a possibilidade de praticar
atividade física desfrutando do espaço que o seu Concelho lhes proporciona.
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Ambiente
Reabilitação e Criação de Espaços Verdes junto à Muralha da Cidade
Uma das mais importantes e visíveis obras do Partido Socialista no município foi a
criação do espaço verde junto à muralha do centro histórico, entre as Portas do
Raimundo e as Portas da Alagoa, tal obra não só melhorou a imagem da cidade, como
possibilitou uma maior qualidade de vida aos Eborenses.
Desta forma, propomos a reabilitação do atual espaço verde, que o executivo camarário
da CDU tanto negligenciou, e também a sua extensão das Portas da Alagoa até à
rotunda ao Bombeiro, assim como noutros locais que se encontrem junto à muralha.

Por cada Árvore derrubada, duas Plantadas
Várias foram as queixas que nos chegaram relativamente à atividade da Câmara
Municipal de Évora no que a esta temática diz respeito.
No último ano, com o fundamento de requalificação dos bairros, o atual Executivo
apostou no corte de árvores por todo o Concelho sendo que, após o corte das árvores,
nada mais foi feito tornando assim os bairros em zonas em que a circulação de peões é
insegura e a degradação arquitetónica cresce a olhos vistos.
Outras zonas existem em que as raízes das árvores começam a atingir os passeios,
impedindo assim a passagem em segurança de todas as pessoas que ali circulam
obrigando a que, muitas vezes, estas tenham que circular em zonas de passagem de
veículos.
É por isso que defendemos que, por cada árvore cortada, sejam duas plantadas, na
mesma zona ou não.
Assim, continuaremos a apostar na requalificação do concelho e na criação de espaços
verdes e cuidados nas suas freguesias.

Implementação de Iluminação LED
A eficiência energética é nos dias de hoje algo que está presente na vida da maior parte
das pessoas, devendo ser aplicada pelos órgãos do estado, nomeadamente pelos órgãos
autárquicos do País.
Estando Évora num distrito em que a maior parte dos seus municípios já começou a
alterar a sua iluminação pública para LED, propomos que o mesmo seja feito no nosso
concelho para que os gastos públicos com iluminação sejam reduzidos.
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Para além da implementação deste tipo de iluminação, apelamos igualmente à boa
gestão da câmara municipal nestes recursos uma vez que não raras são as vezes em que,
durante o dia, encontramos candeeiros ligados em zonas em que a luminosidade não o
justifica, o que implica um gasto completamente desnecessário.

Dinamização de Programas de Combate ao Desperdício de Água
O desperdício de água é uma preocupação constante no Concelho de Évora pelo que é
fundamental a criação de programas de combate ao desperdício deste bem natural e
essencial.
Defendemos a dinamização de campanhas e programas de sensibilização para as
consequências do desperdício deste bem que corre o risco de se tornar um bem cada
vez mais escasso.
Também aqui o exemplo deve ser dado pela Câmara Municipal de Évora na forma como
gere os seus recursos hídricos, como por exemplo no investimento de sistemas de rega
sustentados pela água da chuva ou na boa gestão do seu funcionamento, uma vez que,
grande parte das vezes os dispersores estão apontados para zonas em que não existem
qualquer espaço verde.

Modernização do Sistemas de Águas e Esgotos do Município
Há já muito tempo que se discute a urgente necessidade de modernização dos sistemas
de águas e esgotos do Município, sem que nada seja feito, umas vezes por
esquecimento, outras vezes pela falta de financiamento ou de fundos para o efeito.
Para nós, esta é uma medida que não pode continuar a ser deixada para trás.
Numa cidade que se quer desenvolvida, não podemos permitir que existam zonas em
que a água chega em más condições ou em que o cheiro dos esgotos se torna
insuportável.
Não podemos também estar constantemente à espera do rebentamento da próxima
conduta para que o problema seja resolvido temporariamente, nada se fazendo quanto à
modernização destes sistemas.

Criação de espaços com sacos para dejetos de Animais juntamente
com ações de Sensibilização
Juntamente com a criação de espaços verdes e onde os munícipes possam passar o seu
tempo livre, há também que atentar para o facto de existirem pessoas que vão passear
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os seus animais de estimação e não têm o cuidado de apanhar os dejetos dos mesmos,
causando assim sujidade e mau cheiro nestes espaços.
É assim importante que para além do incentivo aos donos de animais de estimação que
já recolhem os dejetos a continuar a fazê-lo seja também feita a sensibilização aos
donos que não o fazem.
Defendemos por isso a criação de espaços em que sejam colocados sacos para dejetos
de animais e cartazes de sensibilização para a manutenção da limpeza dos espaços do
Concelho.

Sensibilização dos donos de animais domésticos para o uso de trela
Ainda relativamente aos animais de estimação, é igualmente importante sensibilizar os
donos para a importância de passear os mesmos com trela em espaços públicos que não
sejam exclusivamente destinados a animais.
Sejam os animais treinados ou não, causa sempre uma sensação de insegurança ter
animais à solta que se podem aproximar sem qualquer aviso levando a reações
impulsivas que colocam em causa a segurança das pessoas e dos próprios animais.
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Mobilidade e Transportes
Criação de um Programa Municipal de Mobilidade Suave
Nos últimos anos tem-se registado um aumento de tráfego rodoviário levando com isso
a um aumento dos valores de poluição, com todas as consequências daí resultantes a
nível de saúde e meio ambiente.
É por isso que propomos a criação de um programa municipal de mobilidade suave.
Através deste programa defendemos a adopção de um conjunto de medidas que
incentivem à aquisição e utilização de transportes não motorizados, como as bicicletas e
que aposte nas infraestruturas para esses mesmos transportes, como vias ou
estacionamento.

- Mapa de Tráfego para Velocípedes
Com o aumento de infra-estruturas para velocípedes, é igualmente necessária a criação
de um mapa de tráfego para os mesmos através do qual as pessoas se possam orientar
nos seus percursos de bicicleta no Concelho.

- Mais Vias e Estacionamento para Bicicletas
O incentivo à utilização da bicicleta como meio de transporte implica o investimento em
infra-estruturas que possam permitir a sua utilização e o seu estacionamento em
segurança.
Só assim se conseguirá um investimento completo.

- Incentivos à aquisição de Bicicletas
Dada a necessidade de diminuição da poluição ambiental e sonora no interior da cidade,
a bicicleta torna-se um meio ideal de deslocação, tanto a nível profissional, como de
lazer.
Deve existir por isso um incentivo para a aquisição deste meio de transporte através da
celebração de protocolos entre a Câmara Municipal de Évora e os espaços comerciais.

- Sistema Municipal de Bicicletas Públicas
Propomos igualmente a implementação de um sistema municipal de bicicletas públicas
da responsabilidade da Câmara Municipal com o apoio das Juntas de Freguesia. Este
sistema incluiria pontos de levantamento e recolha dispersos pela cidade e freguesias,
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onde qualquer cidadão com um cartão gratuito previamente adquirido poderia levantar
ou deixar a bicicleta que utilizou, evitando assim mau uso ou extravio.
Defendemos também a articulação deste sistema com o atual programa UBIKE da
Universidade de Évora, para que se possa retirar o melhor dos dois sistemas.

Activação dos Postos de Abastecimento de Carros Eléctricos
Uma das apostas do anterior executivo camarário, foi o incentivo à criação de espaços
de estacionamento destinados a veículos eléctricos, bem como a criação de espaços de
abastecimento destes.
Sucede que, este executivo não fez ainda o pedido de activação destes postos levando a
que existam espaços para veículos eléctricos que não podem ser utilizados na sua
totalidade, servindo apenas para estacionamento.
Ora, estando a montagem destes equipamentos feita, o último passo que falta é o
pedido de activação dos mesmos junto da EDP para que os munícipes e os visitantes de
Évora possam assim carregar os seus veículos eléctricos.

Estacionamento gratuito no centro histórico para veículos eléctricos
Na sequência da dinamização da circulação de veículos não poluentes no interior da
cidade, há também que continuar a promover o estacionamento gratuito para veículos
eléctricos como incentivo à aquisição dos mesmos.

Melhoramento dos Parques
envolventes à Muralha

de

Estacionamento

de

terra

Na sequência de todas as medidas que foram tomadas pelo anterior Executivo
Camarário do Partido Socialista no sentido da diminuição do trânsito no interior da
cidade e em harmonia com os espaços verdes da cidade, defendemos o melhoramento
dos parques de estacionamento circundantes à muralha, em que se inclui o
calcetamento dos mesmos, para que as pessoas possam deixar lá os seus veículos,
dirigindo-se à cidade através dos diversos meios disponibilizados.

Reforço dos horários das atuais linhas e criação de novas linhas nos
Transportes Públicos Urbanos e para as Freguesias de Évora e
Municípios Adjacentes
O Município e a Cidade de Évora têm todas as condições para ter um sistema de
transportes públicos que possa garantir qualidade e fiabilidade, mas parece que tal ainda
não foi sequer equacionado pelas entidades responsáveis, como a Câmara Municipal ou
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as empresas de transporte público urbano e distrital/regional e isso é algo que não
podemos deixar passar.
O transporte público é fundamental na vida daqueles que não têm condições para ter
veículo próprio ou, por não terem ou não quererem tirar a carta de condução.
Defendemos o reforço dos horários das atuais linhas e a criação de novas, para que seja
possível que a deslocação nos transportes públicos, seja feita com qualidade e com o
menor transtorno no quotidiano daqueles que a eles recorrem.
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Recreatividade e Cultura
Maior Dinamização da Feira de S. João
Nos últimos anos temos assistido à queda da Feira de São João. Houve algumas
mudanças no espaço, nomeadamente com a colocação de elementos decorativos em
espaços que poderiam ficar vazios atenta a falta de expositores, mas a maior diferença é
essencialmente no número de pessoas que a frequentam.
A feira está cada vez mais deserta e com cada vez menos expositores, estando cada vez
mais afastada da marca que lhe era associada: a de um dos maiores eventos do
Concelho.
Defendemos por isso uma maior dinamização da Feira de São João, com espaços a
valores acessíveis para que os empreendedores e associações possam apresentar os
seus projetos e vender os seus produtos.

Maior Dinamização do Espaço Jovem e de espaços para Jovens na
Feira de S. João
A Feira de S João é um dos maiores centros de recreatividade da cidade. Como
potencial pólo de encontro de juventude é importante o incentivo a atividades noturnas
direcionadas para a juventude.
Defendemos por isso uma melhoria do espaço jovem, bem como o alargamento do seu
horário de funcionamento.
O espaço em que a Feira de São João se realiza tem, só por si zonas em que podem ser
promovidas atividades de foro cultural como é o caso do Coreto. Em edições anteriores
da feira este espaço já foi utilizado com este fim. Porque não voltar a ressuscitá-lo?
Sendo o espaço da horta das laranjeiras um espaço dedicado à restauração e ao
convívio, defendemos o alargamento do horário de funcionamento deste espaço para
que os jovens possam continuar a ali conviver, evitando assim a dispersão pela cidade e
o ruído a ela inerente.

Maior Apoio e Reconhecimento da Queima das Fitas de Évora
Num Concelho em que a Universidade traz uma grande vida, defendemos que deve ser
dado um maior apoio a nível de licenças e reconhecimento à realização da Queima de
Évora enquanto evento que traz à nossa cidade muitos jovens e estudantes de outras
Universidades.
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Uma das propostas que defendemos é o alargamento do horário do recinto até às 6
horas, desligando-se o som às 3 horas. Esta é essencialmente uma questão de segurança
uma vez que, fechando o recinto à hora a que atualmente fecha, poucas ou nenhumas
são as alternativas dadas a quem nele ingressou para continuar a conviver, acabando o
público dos espetáculos por se dispersar pela cidade.
Com o alargamento do horário do recinto, esta situação será evitada, permitindo assim a
concentração das pessoas num só local, evitando o ruído noutras zonas da cidade.

Doca Seca
Évora tem um enorme potencial em termos de espaços que podem ser aproveitados
para a reunião de bares e locais de diversão noturna.
Com a criação deste espaço e à semelhança do que acontece noutras cidades, é dada a
possibilidade aos jovens de ter um espaço de convívio entre si e com diversos focos de
interesse.
Existem vários espaços que poderão ser reabilitados e aproveitados para este efeito,
como é o caso dos antigos silos da EPAC, entre outros, devendo ser feito um estudo
que permita obter uma zona que se adeque às necessidades desta proposta.

Parceria entre a CME e a Administração Central no Alargamento do
horário da Biblioteca Pública de Évora
Enquanto cidade de Estudantes e Investigadores o recurso por estes à Biblioteca é
frequente, sentindo por vezes necessidade de prolongar o horário de estudo para um
período pós-laboral.
Defendemos por isso o alargamento do horário da biblioteca para que as pessoas
possam ir consultar/estudar num período de tempo mais alargado.
Neste sentido, poderá igualmente celebrar-se um protocolo com a AAUE por forma a
colocar estudantes carenciados nos horários de vigilância.

Estudo de viabilização de Espaços Culturais
No Concelho de Évora existem espaços culturais completamente abandonados e a
degradar-se de dia para dia, como é o caso do antigo Salão Central e dos antigos Silos
da EPAC, já aqui referidos. Sendo Património Mundial da Humanidade, Évora não pode
continuar a permitir a existência de espaços degradados no seu Concelho.
Defendemos por isso a realização de estudos que tenham como fim a viabilização
destes espaços, devolvendo-os ao Concelho.
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Adequação dos Espetáculos às Salas disponíveis no Município
Nos últimos tempos, vários têm sido os espetáculos que apesar de terem tudo para dar
certo, ficam sempre há quem das expectativas, não por artisticamente serem maus, mas
porque o local escolhido para a sua realização não foi o mais apropriado e isto acontece
sucessivamente.
Tendo em conta que é a Câmara Municipal, através das direções dos espaços culturais
municipais, que marca este tipo de eventos, defendemos uma maior atenção por parte
dos responsáveis municipais ao aconselharem os artistas/bandas a escolherem de entre
os diferentes espaços culturais do Concelho, para que os seus eventos possam ocorrer
no local mais adequado e não estejam condenados, na opinião dos espectadores, logo à
partida.
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Património
Eliminação de Condicionantes de Acesso a Pessoas Portadoras de
Deficiência
Nos dias de hoje não podemos admitir que existam espaços que continuem a
desrespeitar as normas de acesso a pessoas portadoras de deficiência.
Face a este cenário defendemos uma maior fiscalização aos edifícios públicos e privados
por forma a averiguar a adequação do acesso a estes a pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo existir a devida penalização por parte
das entidades municipais competentes.

Estudo de viabilização de futuros projetos ou de já existentes para o
Rossio de S. Brás
O espaço do Rossio de São Brás tem sido objecto de vários estudos com vista à sua
reabilitação.
No entanto, os anos passam e nada se vê, continuando este espaço ao abandono e com
pessoas interessadas em ali investir.
É por isso urgente a análise dos estudos já existentes ou futuros para a reabilitação
desta zona tão importante para o nosso Concelho.
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O Nosso Desafio para a Cidade
Criação da marca Évora - Afirmação de Évora como Cidade
Património Mundial da Humanidade
Fechamos este manifesto com um desafio não só ao Executivo Camarário, mas a todos
aqueles que vêm em Évora mais do que um Concelho.
Enquanto cidade património mundial da Humanidade, Évora não pode continuar parada
no tempo e escondida atrás da sua História.
À semelhança do que sucede com outros municípios, defendemos a criação de uma
marca que projete para fora aquilo que Évora pode oferecer, não apenas em termos de
turismo, mas também de dinamismo económico, cultural e intelectual.
Uma marca que aproxime o município dos seus cidadãos, fazendo com que cada um de
nós se sinta ainda mais em casa e integrado na sua comunidade.
Um projeto que a nosso ver será interessante incluir nesta futura marca será o projeto
“Montras Vivas”, que já há alguns anos se destaca a nível nacional como algo exclusivo
do nosso Concelho.
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As Tuas Propostas para Évora

#MANIFESTOAUTÁRQUICO2017
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Este é o futuro que nós defendemos para Évora.
Contamos contigo?
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