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ALHADAS e BRENHA. Vizinhas e
Irmãs
AMIGOS
A CDU apresenta uma série de
propostas,
experimentadas
com
sucesso em muitas autarquias que
dirigimos ou em que temos uma voz
mais forte, contando sempre com o
apoio
e
a
disponibilidade
das
populações para se associarem ao
nosso projecto e juntos levarmos a
concretização
as
ideias
que
defendemos no sentido de melhores e
mais dignas condições de vida, bem
estar e progresso.
DEFENDEMOS/EXIGIMOS:
Devolução da Freguesia de Brenha à
sua população. Esta é uma bandeira da
CDU, desde a primeira hora e não
apenas em vésperas de actos eleitorais.
Enquanto tal não acontece, manutenção
da sede de Brenha aberta ao público,
com as valências que teve, promessa
feita e rapidamente desrespeitada.
Aproximação da população aos
eleitos:
Divulgando amplamente as reuniões de
Junta e de Assembleia de Freguesia,
antes da sua realização e após,
mediante a publicação atempada das
Actas na página da freguesia.
Descentralização das reuniões de
Assembleia nos diversos locais da
freguesia.
Dotar a Contabilidade da Junta de
Freguesia de meios que possam
permitir uma descrição/explicação mais
analítica, mais detalhada sobre os
gastos nos diferentes locais.
As populações têm o direito de saber
com pormenor qual o destino das
verbas utilizadas.

Manutenção de todos os serviços
públicos/sociais
da freguesia, dotando os serviços
administrativos de competências para
os
executar
(apoio
directo
às
populações em diversas áreas – IRS,
imposto automóvel, informação de
emprego, etc).
Reinstalação dos serviços de saúde
desactivados.
Implementação
de
transportes
colectivos que possam satisfazer as
necessidades dos utentes dos serviços
de saúde, criados ou a criar.
Dinamização da habitação local
Criação de incentivos à fixação de
população,
nomeadamente
jovens
famílias, através de benefícios em
termos de impostos: Redução das taxas
de IMI, de acordo com as propostas
CDU já levadas a Assembleia Municipal.
Acompanhamento
permanente
da
situação por modo a inviabilizar a
formação
de
Guetos,
como
lamentavelmente já aconteceu.
Articulação com a oferta de transportes
colectivos, permitindo a deslocação dos
habitantes que trabalhem fora da
freguesia.
Implementação
de
incentivos
à
recuperação/requalificação de edifícios
devolutos
e/ou
degradados,
nomeadamente redução significativa
das taxas devidas à Câmara Municipal,
política já adoptada por autarquias de
maioria CDU.
Mobilização da população contra o PDM
recentemente aprovado pelo PS e que
compromete seriamente a construção
de novos fogos nas freguesias rurais.

Dinamização da economia
Promoção da Zona Industrial do Pincho
Criação de incentivos à instalação de
unidades não poluentes e que possam
verdadeiramente criar emprego e
acelerar a economia.
Certificação dos produtos tradicionais (o
Bolo de Alhadas, as Rosquilhas, A Broa
de Brenha).
Criação de uma Bolsa de Emprego, na
qual se identificam os desempregados
da freguesia e os agentes económicos.
Em caso de vaga a Junta de Freguesia
será o primeiro contacto, por parte da
empresa/empresário, no sentido de se
averiguar se haverá alguém na Bolsa,
portador do perfil pretendido para a
função em causa.
Reactivação da linha ferroviária entre
Figueira da Foz e Pampilhosa,
infraestrutura
essencial
ao
desenvolvimento
económico
da
freguesia e de todo o concelho.
Criação de serviço de transportes
rodoviários, de modo a responder
eficazmente às necessidades de
mobilidade da população.
Requalificação da rede viária em toda
a sua extensão.
Construção de Rotunda no Alto de
Brenha, estrada 109, facilitando o
escoamento do tráfego e favorecendo a
segurança.
Protecção da floresta
Efectivos processos de limpeza dos
matos e queimadas controladas, no
respeito pela legislação vigente.
Investimento anual no plantio de
espécies nobres (carvalho, sobreiro,
castanheiro, entre outras de semelhante
valor), favorecendo a fixação de
espécies animais que a eucaliptalização
tem vindo a dizimar.

Cultura/Educação/Desporto/
Lazer

Acompanhamento
permanente
do
Dólmen das Carniçosas e sua ampla
divulgação.
Instalação de uma Biblioteca/Ludoteca.
Instalação de pequenas bibliotecas de
rua/bairro, com sessões de leitura
orientada, requisição de livros e
revistas, consulta de dicionários,
recorrendo a voluntários com apetência
pela área.
Instalação de espaço TIC, no qual a
população tenha acesso à utilização de
computadores, de forma gratuita.
Celebração de protocolos com as
Associações existentes na freguesia, de
modo a serem promovidos e dados a
conhecer
os
seus
projectos
e
actividades.
Celebração de parceria com o Centro
de Artes e Espectáculos, por forma a
propiciar a amostragem das realizações
dos agentes culturais da freguesia e
jovens criadores artísticos.
Alargamento da temporada de utilização
da Piscina coberta, nomeadamente no
que respeita à fruição pela população
sénior.
Estabelecimento de parcerias entre a
Junta de Freguesia e as Associações e
Colectividades, no sentido da utilização
das Piscinas.
Requalificação dos parques infantis
existentes.
Criação de pequenos parques de lazer
polivalentes.
Outros serviços
Colocação de Caixa ATM em Brenha.
SUGIRA: Os nossos programas estão
sempre abertos à participação dos
cidadãos.
CAROS CONTERRÂNEOS,
ESTAMOS CONVOSCO. Em 1 de
Outubro esteja connosco.
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VOTE CDU

