MANIFESTO VERDE – AUTÁRQUICAS 2021

Como vamos nós resolver os problemas das nossas localidades?
Com as populações!

“Pensar Global, Agir Local”
Este é o princípio ecologista e o Poder Local Democrático é o meio privilegiado para o aplicar e para ajudar
a construir um País melhor para todos.

Os autarcas verdes, integrados na Coligação Democrática Unitária – CDU – PCP-PEV, assumem o
compromisso de estreitar a ligação entre os eleitos e os eleitores como forma privilegiada de aprofundar o
conhecimento dos problemas, de os resolver e de contribuir para um desenvolvimento equilibrado e
sustentável do nosso território.

Os Verdes propõem-se a trabalhar e lutar
Para assegurar a qualidade de vida e para garantir a dignidade e
a alegria de viver:

 Garantir a todos o direito a uma habitação condigna, nomeadamente através de políticas
de reabilitação urbana, de construção de mais alojamento social e da implementação de
programas de custos controlados para arrendamento;
 Implementar políticas sociais eficazes de combate à pobreza;
 Apoiar dinâmicas de valorização da multiculturalidade e implementar estratégias que
quebrem as rejeições das diferenças;



Eliminar as barreiras arquitetónicas;

 Criar condições para quebrar o isolamento dos idosos e criar também espaços lúdicos para
as crianças e jovens;
 Apoiar e fomentar as artes e a cultura e defender o património, as tradições locais e a
identidade dos territórios;
 Apoiar o movimento desportivo, recreativo e associativo e fomentar a democracia
participativa.

Pela defesa da Natureza, de um ambiente sadio e do bem-estar
animal:

 Eliminar os focos de poluição nos rios e ribeiras, proteger as zonas ripícolas e renaturalizar
zonas ribeirinhas betonizadas, devolvendo às populações o contacto com a natureza;
 Implementar o aproveitamento das águas residuais tratadas para atividades de rega e de
limpeza;
 Defender os espaços naturais e a biodiversidade, seja em espaço urbano ou no meio rural,
e as paisagens culturais, nomeadamente através do combate às monoculturas
superintensivas e de uma floresta multifuncional diversificada com espécies autóctones
mais resilientes aos incêndios;
 Lutar pelo afastamento das culturas intensivas, agrícolas e florestais, das habitações, bem
como condicionar a aplicação de produtos fitofarmacêuticos junto das habitações, seja nos
espaços públicos ou agrícolas;
 Promover ações de educação e sensibilização ambiental dos cidadãos em cooperação com
as escolas e com o movimento associativo;
 Incentivar a redução da produção de resíduos, a reutilização de materiais e promover e
expandir a recolha seletiva de resíduos assegurando a efetiva reciclagem e efetuar uma
recolha regular e eficiente dos resíduos;
 Assegurar a descontaminação dos solos e proibir a utilização de glifosato e outros
herbicidas nos espaços públicos;
 Desenvolver estratégias para a promoção, proteção e valorização do bem-estar animal, do
ponto de vista educativo e preventivo e no combate ao abandono e fomento da adoção.



Para combater as Alterações Climáticas e implementar medidas
de adaptação:

 Fomentar e estimular o uso dos transportes públicos e eliminar os carros, nomeadamente
nos espaços urbanos;
 Promover, em articulação com o Governo, a generalização do passe municipal e
metropolitano para todos os transportes públicos, a baixo custo.
 Renaturalizar as áreas urbanas, através da expansão de jardins, de espaços verdes e da
arborização dos espaços urbanos, promovendo uma gestão cuidadosa e adequada dos
mesmos;


Fomentar a poupança e a eficiência energéticas no espaço público e nos edifícios públicos,
produzindo sempre que possível a sua própria energia;

 Contribuir para a concretização de uma rede municipal, regional e nacional de ciclovias e
para reativação das linhas ferroviárias encerradas;
 Criar espaços de hortas urbanas e comunitárias e estimular e apoiar as hortas escolares;
 Reduzir o CO2 no prato, apoiando a produção, a comercialização e o consumo local,
valorizando os circuitos curtos como os mercados municipais e dando primazia ao
consumo dos mesmos nas cantinas da responsabilidade das autarquias e estimulando o
seu consumo nos restaurantes locais;

Para Defender os Serviços Públicos, combater as assimetrias regionais e promover
a coesão territorial:

 Garantir a gestão pública da água e o seu abastecimento a toda a população, bem como
garantir a cobertura da rede de saneamento e o respetivo tratamento eficiente das águas
residuais.
 Garantir serviços públicos de proximidade e de qualidade, nomeadamente na área da
saúde, da educação, da justiça, comunicações, segurança social e finanças em todo o
território nacional;
 Expandir e reforçar a rede de transportes públicos, em particular no interior, nas periferias
das cidades e áreas industriais, bem como o interface dos diferentes modos de transporte
garantindo o direito à mobilidade das populações;
 Garantir às pessoas o acesso em transportes públicos, com destaque para a ferrovia, a
todas as zonas do país e garantir também a continuidade territorial ( entre o continente e
as ilhas ), a preços justos, fomentando mais o transporte marítimo;
 Garantir o investimento público e estabelecer estratégias para estimular o investimento
privado no interior por forma a fixar e atrair mais população;

Com Os Verdes e com a CDU

Pela reposição das freguesias extintas, contra esta descentralização e
municipalização de competências.
Os Verdes e a CDU estão frontalmente contra esta passagem de muitas competências do Governo
para as autarquias como a educação, a conservação da natureza, a saúde, entre outras.
Defendemos a reposição das freguesias extintas e a regionalização como patamar intermédio
entre a Administração Central e as Autarquias e um reforço das finanças locais e da capacidade de
contratação de trabalhadores para um trabalho mais eficiente e de maior proximidade.

Com trabalho, honestidade e competência na gestão das nossas autarquias, estamos empenhados
em assegurar a melhoria da qualidade de vida das nossas populações.
Participamos na construção de um futuro mais humanizado e de uma sociedade mais justa,
harmoniosa e solidária

Dá mais força a este projeto!
Na tua Assembleia de Freguesia, na tua Assembleia Municipal e na tua Câmara Municipal.

Dia 26 de setembro de 2021
Vota Verde
Vota CDU

