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 INTRODUÇÃO 

 A candidatura aos órgãos autárquicos do movimento de cidadãos, independente e plural, “Por Beja Com 

Todos”, com o programa que ora se apresenta, pretende refletir a MUDANÇA que se impõe no que respeita 

ao poder autárquico, bem como a relação deste com o poder central, com as organizações de conhecimento 

da região, com os empresários, com os agentes associativos, com os recursos, com os cidadãos – uma 

mudança assente numa cultura de Responsabilidade e de Participação Cívica que potencie a nossa 

capacidade de nos pensarmos enquanto TERRITÓRIO. “Por Beja Com Todos” assume-se, assim, como uma 

plataforma de reflexão/ação para pensar o território, cuidar do território e que se consubstanciará numa 

nova forma de o habitar.  

 O concelho de Beja vive uma crise de confiança, de credibilidade e de liderança que tem vindo a 

acentuar-se. Beja tem vindo a perder centralidade na Região. Tem vindo a perder voz, capacidade de se fazer 

ouvir e mesmo de falar a uma voz, até na definição das estratégias de desenvolvimento do concelho.   

 Sem conseguir potenciar as dinâmicas de desenvolvimento que sustentaram o seu passado: a força da 

sua relação com a terra e com o seu património, também não soube, projetar-se em direção ao futuro, 

construindo verdadeiras sinergias em torno de projetos estruturantes, subaproveitando oportunidades e 

recursos. 

 Sem desenvolvimento económico, sem emprego, sem boas acessibilidades não existe fixação 

populacional e, sem pessoas, o concelho perde escolas, capacidade produtiva e conhecimento. 

 A crescente reafirmação de Beja passa também por assumir, com responsabilidade e em cooperação, o 

seu papel de centralidade cultural no contexto regional, não só dinamizando a área geográfica que integra, 

mas igualmente posicionando-a para o intercâmbio com outras regiões que lhe estão próximas, 

nomeadamente a Andaluzia e a Estremadura espanholas, os territórios da bacia do Mediterrâneo e até os 

Países de Língua Oficial Portuguesa. 

 Com respeito pelos partidos, nos quais tem assentado quase todo o traçado democrático, e fazendo um 

balanço entre o “ter e o haver”, consideramos que teria sido possível fazer diferente, mais sustentado. Em 

muitos casos teria sido possível fazer melhor. Daí que o futuro se nos apresente como construção partilhada 

e como um desafio, em que o poder autárquico, enquanto facilitador, também será, ele próprio, um 

catalisador dessas sinergias. 
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 O respeito pelas pessoas, pelas empresas e pelo ambiente deverá consubstanciar uma nova geração de 

políticas capazes de sedimentar a identidade cultural deste concelho, de modo a melhorar a qualidade de 

vida de quem o habita, construindo com os cidadãos um território INCLUSIVO, EDUCADOR e SUSTENTÁVEL, 

um concelho onde apeteça viver, investir e visitar. 

 É, pois, em torno desta trilogia Pessoas/Empresas/Ambiente, que edificamos os eixos de reflexão/ação 

do movimento “Por Beja Com Todos”, estruturando o programa eleitoral que vos propomos, e assim 

contribuir para um conceito de CIDADE E TERRITÓRIO, onde cada pessoa se possa realizar, aprender, 

trabalhar, VIVER, que introduza novas dinâmicas coletivas que reforcem a identidade e o sentimento de 

pertença, mas que, igualmente, nos preparem e desafiem para a mudança. 

 

 1.º EIXO – UM CONCELHO AMIGO DAS PESSOAS – Coesão social, inclusão e participação  

 Objectivo geral - PROMOVER uma CULTURA de CIDADANIA ativa, participativa, inclusiva, exigente, 

envolvendo o cidadão/munícipe nos processos de melhoria da sua qualidade de vida e qualificando os 

processos de relacionamento intra e intermunicipais e entre o poder autárquico e o poder central. 

 1.1. PROMOÇÃO DO POTENCIAL HUMANO 

 Área transversal às políticas educativas e socioculturais, que visa proporcionar condições para o 

desenvolvimento dos sujeitos e das comunidades, valorizando saberes, apoiando aprendizagens, 

contribuindo para a formação de um sujeito integral e empreendedor, assegurando o direito à diferença, 

respeitando a personalidade, as capacidades, os saberes e culturas de cada um, tendo subjacente a igualdade 

de oportunidades entre sexos e independentemente da proveniência rural ou urbana, criando, por esta via, 

as bases para um verdadeiro “Concelho Inclusivo”. 

  Educação  

         A educação é a pedra basilar da qualidade de vida dos cidadãos e da promoção de igualdade de 

oportunidades. Deve ser encarada como instrumento central na qualificação do concelho, assumindo para o 

movimento “Por Beja Com Todos” uma prioridade. Daí que tenhamos dela uma visão transversal e 

agregadora que potencie as capacidades de todos, independentemente das suas especificidades individuais, 

procurando que o concelho de Beja se torne num território educador. 
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Queremos: 

 → Tornar a Carta Educativa um documento vivo, definindo um cenário onde sejam claras as áreas e as 

metas de educação/formação a atingir, trabalhando no sentido da clara definição das responsabilidades e 

competências dos vários centros ou poderes de decisão, envolvendo os agentes educativos/sociais na 

construção de uma visão integrada para o desenvolvimento socioeducativo e cultural do concelho.  

 → Revitalizar o Conselho Municipal de Educação, tornando-o um verdadeiro fórum de discussão e 

reflexão em torno da educação no concelho, potenciando assim as necessárias articulações no território. 

 → Promover a candidatura de Beja à Rede Portuguesa de Cidades Educadoras, assumindo todo o 

potencial do seu património histórico e cultural, transformando-os em capital educativo para todos os seus 

habitantes. 

 → Potenciar a oferta de serviços educativos de proximidade, cobrindo as diversas componentes da 

Educação: desde a educação pré-escolar ao ensino básico, secundário e superior, educação de segunda 

oportunidade e educação não formal ou extraescolar, contribuindo para a igualdade de oportunidades. 

 → Assunção, por parte da autarquia, de novas dimensões de apoios socioeducativos, em particular um 

sistema de atribuição de bolsas de estudo, que efetivamente se constitua um verdadeiro incentivo e 

simultaneamente funcione como desencorajador do abandono escolar, recorrendo para isso ao reforço da 

negociação e ao alargamento de protocolos de cooperação com outras entidades/instituições de forma a 

viabilizar essa atribuição. 

 → Maior compromisso do poder autárquico na dinamização dos fóruns onde os diferentes 

operadores/agentes – o público, o privado, o cooperativo e de solidariedade social, as associações – se 

cruzam, envolvendo associações, órgãos de gestão escolares, técnicos da autarquia, de forma a planear e 

gerir com mais eficiência, potenciando a articulação e concertação das políticas e das ações entre os diversos 

serviços, níveis e componentes do sistema, evitando sobreposições e incoerências, otimizando sinergias, 

rentabilizando recursos e aumentando a qualidade das respostas: 

 → Na conservação e gestão corrente dos estabelecimentos de ensino; 

 → Na promoção do ensino artístico no concelho; 

 → Na gestão dos recursos humanos disponíveis e a disponibilizar; 
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 → Na clarificação da delegação de competências da Câmara nas Juntas de Freguesia; 

 → Nos apoios socioeducativos – transportes e ação social escolar, componente de apoio à família, 

incluindo o serviço de refeições. O reforço da componente de apoio à família na educação pré-escolar 

(refeições e animação socioeducativa) deverá ser assegurado num horário flexível e adaptado às suas reais 

necessidades. 

 → No apoio a projetos educativos de excelência desenvolvidos no concelho; 

 → No apoio ao movimento associativo, de forma a identificar respostas de educação formal e não 

formal, ajustadas às necessidades da comunidade escolar e a promover parcerias para a realização de 

projetos com e para as pessoas, visando o enriquecimento do individuo e da comunidade.  

 Ensino superior 

 A existência de estabelecimentos de ensino superior é, em qualquer cidade, um fator de fixação de 

pessoas e de dinamismo económico e social, entendido este, não só num sentido estrito de consumo de bens 

e serviços, mas também no sentido de trocas e interações sociais e culturais, sendo pois um fator de 

desenvolvimento. 

 O ensino superior eleva a qualificação dos recursos humanos da região, quer em termos técnicos e 

científicos, quer em termos culturais, mas a este valor acrescentado outro se deve aliar: a pertinência e a 

empregabilidade da formação administrada/adquirida, contribuindo para o desenvolvimento económico e 

para a crescente afirmação de Beja no contexto nacional. 

 Queremos:  

 →  Potenciar a relação com o Instituto Politécnico de Beja (IPB) na identificação de projetos de fundo, 

desenvolvidos em parceria e articulação com as forças económicas e sociais da região, nomeadamente 

empresas e associações, e que constituam aprendizagens significativas para os alunos, potenciem a sua 

relação com o concelho e aumentem a empregabilidade. 

 →  Apoiar linhas de investigação importantes para um melhor conhecimento e afirmação do concelho, 

em colaboração com o Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo - CEBAL e outras entidades; 

 →  Desenvolver estudos, em articulação com o IPB, que permitam, no futuro, aferir resultados de 

políticas sociais, culturais, etc.  
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 → Organizar intervenções dirigidas aos estudantes do ensino superior que os mobilizem para a vida 

cultural da cidade; 

 Saúde 

 Genericamente, as competências em saúde são atributo da administração central do Estado. 

         No entanto, em concelhos como o de Beja, onde o peso do envelhecimento é grande e as necessidades 

básicas e saúde se concentram, genericamente, na cooperação com as estruturas de Saúde e na manutenção 

e reforço do nível alcançado. 

 Beja tem constituído uma referência no panorama nacional, em especial nos escalões de Ciclo de Vida 

inferiores (Primeira Infância). Os elevados níveis de Vacinação, Deteção Precoce, intervenção em crise 

(Urgência/Emergência e Consultas) e os baixos índices de mortalidade infantil, colocam o Concelho num 

patamar de nível Europeu que urge manter e reforçar. 

 Queremos: 

 → Defender intransigentemente um Serviço Nacional de Saúde Universal e tendencialmente gratuito, 

como consta da Constituição da República Portuguesa 

 → Cooperação de proximidade com o Centro de Saúde de Beja, em programas que visem a intervenção 

e diagnóstico nas áreas prioritárias da Saúde da Grávida, Infanto-juvenil e do Idoso; 

 → Participar, através do Gabinete de Ação Social da Autarquia e em cooperação com a ULSBA, nas 

ações de prevenção da doença e promoção da saúde, a levar a cabo pelas estruturas de Saúde Concelhias; 

 → Colaboração estreita com as entidades fiscalizadoras na área agroalimentar, com a colaboração do 

Veterinário Municipal, no sentido da manutenção da rigorosa qualidade higiénica/sanitária dos produtos 

comercializados, nomeadamente os de produção local/regional; 

 → Participação e conceção, em parceria com as estruturas preventivas da Divisão de Intervenção em 

Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) de Programas e Projetos de Intervenção na Prevenção 

do consumo de substâncias ilícitas, bem como a promoção da Saúde e do consumo responsável das 

substâncias lícitas. 

 → Cooperar com as Organizações não-governamentais e Clínicas Privadas, que intervêm em outros 

sectores, com relevância na área da saúde (CERCI, Paralisia Cerebral, Medicina Privada…) no sentido da 

convergência na manutenção, reforço e consolidação do nível sanitário atingido no Concelho. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROGRAMA ELEITORAL – AUTÁRQUICAS 2013  

 

6 

 Cultura 

 Consensual, nas ciências sociais e humanas, é a ideia de que a condição humana só é alcançada pela 

cultura e que sem ela seríamos apenas mais uma espécie animal, o “Homo Sapiens”. Por outro lado, o 

sentido de pertença e de identificação de uma população com a sua terra passará, em grande parte, por 

estas áreas mais imateriais da sua vivência. Então, a cultura, o desporto e o lazer deverão ser uma área 

privilegiada da ação política, contribuindo para a formação dos cidadãos e da sua identidade individual e 

colectiva. 

 Queremos: 

 → Incentivar a criação de condições para a fruição cultural e a experiência artística, como forma de 

desenvolvimento do potencial humano; 

 → Promover o usufruto do património e dos bens culturais em geral, não só envolvendo a população 

residente, mas também como forma de divulgar e promover o concelho no exterior; 

 → Promover, dentro das possibilidades de investimento, a recuperação de casas devolutas do centro 

histórico da cidade e potenciar a sua ocupação por artistas, criando, assim, “O Bairro dos Artistas”; 

 → Definir, com clareza, uma política de apoio aos criadores locais, incentivando projetos que se 

reflitam na vida das comunidades, contribuindo para o reforço da identidade e possibilitando a relação com a 

contemporaneidade; 

  → Desenvolver uma programação cultural abrangente, diversa e equilibrada, que incida na cultura 

local e na cultura cosmopolita; 

 → Potenciar os grandes eventos, desenvolvendo um trabalho de proximidade com os agentes locais, 

com vista à formação de públicos críticos, participativos e com capacidade para fazer as suas escolhas. 

 Porque o futuro dos territórios depende da capacidade transformadora dos seus agentes, importa 

introduzir, na ação política, um discurso cultural que integre muitas formas de olhar o mundo, de o pensar e 

de o transformar. Porque a cultura e o património contribuem de forma central para a formação dos cidadãos 

e da sua identidade individual e coletiva,  

        Queremos ainda: 

 → Desenvolver um serviço educativo em rede, com vista a um trabalho integrado de formação de 

públicos que potencie a compreensão dos códigos de acesso à cultura e ao conhecimento e o 
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desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativas, científicas, digitais, lúdicas, artísticas e 

culturais, aprofundadas em estreita colaboração com os agentes educativos do concelho; 

 → Potenciar um trabalho mais articulado entre equipas e equipamentos culturais; 

 → Requalificar edifícios e equipamentos culturais da cidade: Biblioteca, Casa da Cultura – de forma a 

recuperar a qualidade dos espaços, melhorar a sua acessibilidade e apoiar as equipas no esforço diário de 

prestação de serviços de qualidade; 

 → Disponibilizar recursos materiais e técnicos que possibilitem a sustentabilidade e qualificação dos 

eventos de referência que têm projetado a imagem nacional e internacional da cidade: Festival de Banda 

Desenhada, Palavras Andarilhas; 

 → Desenvolver ações que visem a preservação da memória do território e contribuam para o 

conhecimento, abrindo-a ao intercâmbio com outras regiões que lhe estão próximas, nomeadamente a 

Andaluzia e a Estremadura espanhola, territórios da bacia do Mediterrâneo; 

 → Analisar a viabilidade de retomar algumas actividades cíclicas que se realizavam na cidade e que 

tinham um público-alvo nacional, como o Festival do Amor, o Animatu e outros, que podem equilibrar o 

calendário anual de iniciativas; 

 → Valorizar o papel do movimento associativo e dos agentes culturais nas dinâmicas socioculturais do 

concelho, afirmando um diálogo permanente e condições técnicas e logísticas que potenciem os seus 

projetos e a imagem do concelho; 

 → Incentivar Associações e grupos de cidadãos a retomar atividades cíclicas populares no concelho, 

nomeadamente as Maias, os Mastros Populares, o Encontro de Grupos Corais, etc.; 

 → Apoiar as Juntas de Freguesia no desenvolvimento dos seus próprios projetos culturais, projetando-

os para dentro e para fora do concelho; 

      → Incentivar a cooperação intermunicipal em projetos que promovam a região.  

 Bibliotecas 

 → Apoiar o esforço das equipas na implementação de uma política de leitura para o concelho, 

garantindo: 

 - As condições de trabalho e o usufruto do espaço, que possibilitem a melhoria dos serviços prestados; 
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 - Uma dotação orçamental ajustada à prossecução dos objetivos definidos no Manifesto da Unesco para 

as Bibliotecas Públicas; 

 - A reflexão com vista à implementação de uma política de edição de autores locais e retoma da 

edição das publicações periódicas «Rodapé» e «Arquivo de Beja»; 

 - Reavaliar o Programa de Leitura em Meio Rural, em parceria com as Juntas de Freguesia, 

renegociando o protocolo existente, de forma a melhorar as condições de acesso à leitura nas comunidades 

rurais. 

 Património  

 Precisamos, todos nós, de dar vida a um coração esmigalhado de dor, de abandono, de tristeza e de 

deserto de pessoas. Precisamos de dar vida ao maior tesouro patrimonial da cidade, o Núcleo Histórico de 

Beja, salvaguardado por lei e pela memória coletiva dos cidadãos. Temos que dar um sopro, um fôlego novo 

às ruas cheias de histórias, de romances, de tristezas e de vida. 

 Queremos: 

 → Identificar e aproveitar totalmente os diferentes programas de financiamento comunitário 

relacionados com o património e a reabilitação urbana; 

 → Desenvolver políticas de diálogo ativo com os proprietários de edifícios históricos, com vista à 

ativação dos mecanismos que viabilizem a sua recuperação; 

 → Facilitar os processos de recuperação de edifícios, no sentido de tornar mais atrativo habitar no 

centro histórico; 

        → Potenciar a criação de uma rede de espaços para a instalação de criadores locais, artesãos, pequenas 

lojas/negócios, galerias, que possibilitem recuperar a centralidade do centro histórico; 

 → Criar rotas de turismo cultural no centro histórico, tendo em vista a promoção do núcleo histórico, 

do ponto de vista económico, artístico e cultural; 

 → Conceber um projeto de reabilitação das muralhas da cidade, de forma a possibilitar a circulação e 

vista das mesmas; 

 → Desenvolvimento sustentado de ações de sensibilização patrimonial, apoiando iniciativas que 

ampliem o conhecimento e valorização da história local; 
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 → Aproveitamento, no âmbito do turismo local, dos nossos sistemas tradicionais de moagem: Azenhas 

e Moinhos de Vento; 

 → Estudar, com outras entidades, a viabilidade de ligação de Beja ao Guadiana, através de uma 

ciclovia para aproveitamento do património natural em termos pedagógicos e turísticos; 

 → Avaliar a possibilidade de criação de um museu rural, como forma de valorização e preservação do 

Mundo Rural; 

 → Apoiar a preservação da memória e manifestações do património oral/imaterial, nomeadamente o 

projeto do Arquivo de História Oral de Baleizão, do Cante, recriações dos Autos de Natal do Concelho de 

Beja, Trindade, Boavista e São Matias. 

 → Reavaliar a situação da Torre de Menagem do Castelo de Beja e Estação Arqueológica de Pisões, de 

forma a proceder à qualificação e abertura de dois dos ex-libris do concelho; 

 → Apoiar as investigações em curso no Fórum Romano e no Circo do Outeiro e outras iniciativas 

científicas que visem um melhor conhecimento histórico do concelho; 

 → Tratar da recuperação e dinamização do Museu e do Núcleo Visigótico, no aprofundamento da 

investigação arqueológica e valorização dos seus achados (Pisões, Cerro do Outeiro, Fórum Romano e 

outros); 

 → A criação do Centro de Documentação – “Alentejo: 1.ª República, Estado Novo, Resistência e 

Democracia”, procurando, no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio (2014 - 2020) encontrar os 

financiamentos que o tornem exequível; 

  → Apoiar a cultura tradicional, designadamente as atividades artesanais, a oralidade e o Cante 

Alentejano, apoiando a sua candidatura a Património da Humanidade, em eventos que, pela sua natureza e 

impacto, contribuam para a reforçar. 

 → Procurar resolver o problema institucional do Museu Regional; 

 → Intervenção de restauro e conservação do antigo convento de N.ª Sr.ª da Conceição, com 

possibilidade de ampliação para exposição plena das suas coleções; 

 Desporto e Lazer 
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 “Por Beja Com Todos” considera fundamental, para elevar os níveis de hábitos de vida saudável das 

pessoas do nosso concelho, lançar um grande desafio à população para os próximos quatro anos: 

AUMENTAR O NÚMERO DE PRATICANTES DESPORTIVOS. No futuro queremos ser um concelho onde as 

pessoas possam ser mais saudáveis, participativas, inclusivas, cooperantes, solidárias, em suma, melhorar os 

níveis de qualidade de vida e as relações sociais. 

 Este objetivo primordial só será concretizável com uma participação empenhada do movimento 

associativo desportivo do nosso concelho, o qual tem dado um grande exemplo de tenacidade e coragem, 

apesar dos graves problemas que a todos afetam. 

 Assim, com a colaboração e participação de todos,  

 Queremos: 

 → Atingir, no conjunto do concelho, os 5.000 praticantes, ao nível da atividade física e desportiva 

(prática formal e informal); 

 → Melhorar os apoios aos clubes, como garante de um contributo para a sua consolidação e 

desenvolvimento das suas atividades, ao nível financeiro, das instalações desportivas próprias e da 

organização de eventos; 

 → Estabelecer um protocolo entre a Câmara Municipal e as freguesias urbanas e rurais, clubes e outras 

entidades públicas ou privadas, no sentido de se providenciar um plano de desenvolvimento da atividade 

física e desportiva para a área da freguesia, de uma forma articulada com o plano desportivo do concelho; 

 → Requalificar ou construir, de acordo com as possibilidades:  

  - A degradada pista de atletismo integrada no Complexo Desportivo Fernando Mamede, assim como os 

balneários de suporte;  

 - Os balneários do Pavilhão Municipal João Serra Magalhães (aumentar de dois para quatro); 

 - Os balneários das Piscinas Municipais de ar livre; 

 - O piso e balneários do relvado sintético A; 

 - Novos balneários e bancada de apoio no campo relvado sintético B. 

 → Implementar diversos percursos pedestres no concelho, não descurando as vertentes patrimoniais e 

ambientais; 
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 → Criar, para todos os que têm alguma deficiência, condições de acessibilidade no acesso às 

instalações desportivas. 

 → Apoiar, depois de auscultadas, as instituições de apoio à prática do desporto adaptado à deficiência; 

 → Lançar um projeto concelhio de promoção da atividade física e desportiva que envolva todos os 

clubes do concelho, juntas de freguesias, escolas do ensino público e profissional (incluindo as escolas de 

ensino especial) escolas do ensino superior público, empresas públicas e privadas, Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo, forças militares e militarizadas, centros de apoio e entidades ligadas à terceira idade, 

Universidade Sénior, Fundação INATEL, rede social do concelho de Beja e outras entidades que, individual ou 

coletivamente, desejem participar e colaborar neste projeto; 

      → Refazer o Conselho Desportivo Municipal, órgão de consulta e reflexão sobre o desenvolvimento 

desportivo do nosso concelho, no qual desejamos uma ampla participação cívica dos diversos atores que, 

direta ou indiretamente, atuam na área do desporto. 

 Finalmente, estamos cientes de que, com mais contributos, a nível individual e/ou coletivo, seremos 

capazes de fazer de BEJA um CONCELHO com DESPORTO. 

 

 1.2. PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL 

         Inclusão 

 Numa sociedade inclusiva, as relações que as pessoas mantêm e que lhes permitem dar resposta às suas 

necessidades, desenvolverem-se pessoalmente, participarem na comunidade, obterem e manterem uma 

qualidade de vida satisfatória – são determinadas pela capacidade ou possibilidade de os cidadãos exercerem 

os seus direitos e, em particular, os seus direitos sociais, tais como o direito ao trabalho, à habitação, à 

cultura, à educação, à saúde, ao lazer, entre outros. A defesa dos princípios da Inclusão ganha assim 

redobrado peso para a defesa de uma Cidadania plena. As especificidades de cada um não podem ser 

impeditivas do verdadeiro exercício da cidadania plena. A cidade tem de se organizar para acolher TODOS no 

seu seio. 

 Queremos 

          Criar condições para que os principais projectos tenham avaliação dos impactos em termos da 

inclusão e que as políticas pró-inclusão sejam aplicadas transversalmente em todos os sectores sob a 
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responsabilidade autárquica. 

  Criar um Conselho Consultivo para a Inclusão de Pessoas com Deficiência;  

         A elaboração de um Plano de Acessibilidades Pedonais, que defina, partindo dos textos legais 

existentes, qual o âmbito e os prazos de um Plano Pedonal, que terá em conta as competências autárquicas 

nas “seguintes áreas operacionais”: Vias Públicas; Equipamentos Municipais; Rede de Transportes Públicos; 

Fiscalização de Construções Particulares; Habitação Municipal; Comunicação com o Munícipe; 

  Promover o Turismo Acessível, através de uma política intermunicipal, que poderá constituir uma 

poderosa mais-valia e um eixo fundamental de desenvolvimento, atraindo à nossa região turistas que 

procuram especificamente este tipo de oferta acessível. 

  Elaborar a Carta para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, que sistematize, por um lado, a situação 

atual no concelho, nomeadamente em termos de recursos e situações concretas dos cidadãos com 

deficiência, de modo a criar um instrumento de trabalho, conjuntamente com os atores locais, para 

planeamento e otimização dos recursos já existentes e para fazer o balanço de recursos a criar e de políticas a 

promover. 

 → Apoiar Centros de Vida Independente, que se venham a constituir por vontade e iniciativa de 

pessoas com deficiência já que a filosofia que encerra esta nova visão, expressa no lema “nada sobre nós, 

sem nós", assegura um aumento significativo da independência e autonomia do cidadão com deficiência.  

           → Apoiar pais e familiares de cidadãos com deficiência de molde a que os planos de acompanhamento 

médico e terapêutico (deles e dos filhos) não sejam interrompidos por dificuldades económicas. 

       →  Estudar com as instituições de e para pessoas com deficiência formas aconselhamento e 

acompanhamento das famílias no plano terapêutico e de suporte afectivo. 

        Ação Social 

 Os fenómenos de pobreza e exclusão social têm uma causalidade múltipla, situada a vários níveis: social, 

das comunidades, do indivíduo e da família. Por isso, a definição de políticas sociais, seja a nível nacional ou 

local, deve ter subjacente esta multiplicidade de causas e ter por objectivo actuar em todos os níveis, 

exigindo intervenções nos sistemas económicos, fiscais, culturais, a qualificação dos contextos de vida, a 

acessibilidade aos serviços, a adequação dos programas institucionais; tem que existir concertação dos 

múltiplos actores no território e haver condições de participação social e política. 
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As políticas sociais devem também orientar-se pelo princípio da discriminação positiva, pelo que  

 Queremos: 

        → Tornar a Rede Social um verdadeiro fórum de debate, de articulação de ações e de definição de 

prioridades numa perspetiva de racionalização de recursos.  

 → Reedificar o papel do Conselho Local de Ação Social e potenciar o papel do Conselho Local de 

Desenvolvimento Local, que podem e devem representar um papel importante na ajuda à definição de 

prioridades, na concertação das intervenções dos vários parceiros sociais, bem como da sua posterior 

avaliação. 

      → Promover a elaboração de Contratos Programa com as Instituições Privadas de Solidariedade Social, 

de molde a garantir uma política coerente, rentabilizando e articulando recursos, a nível municipal e/ou 

intermunicipal e assegurando uma avaliação e uma adaptação constantes a uma realidade que 

reconhecemos ser dinâmica. 

 → Disponibilização de um Sistema de Informação Interativo sobre necessidades e oferta de recursos, a 

ser gerido com a Rede Social, parece-nos essencial para evitar duplicação de respostas e propiciar uma base 

de dados importante para a constituição de verdadeiras parcerias que sustentem Projetos (locais, regionais, 

nacionais e internacionais) na área da ação social. 

 

 Emergência Social 

 Como resposta (específica e pontual) à situação atual de crise e no âmbito de um Programa Municipal 

de Emergência Social, em parceria com a “Rede Social“, 

 Queremos: 

      → Uma rede de “Refeitórios Sociais” ou, em alternativa, reforço dos “apoios domiciliários”, de 

preferência em colaboração com as Juntas de Freguesia e o movimento associativo; 

      → O reforço dos programas de “refeições escolares” - “Pequeno-almoço” e “Lanche”, de acordo com as 

necessidades mais sentidas; 
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 →  Assegurar, através da Empresa Municipal da Águas e Saneamento (EMAS), um mínimo de consumo 

(quase de sobrevivência) de água a todos os munícipes, ainda que estes não tenham possibilidade de o 

pagar transitoriamente; 

      → O reforço dos programas de “troca de livros escolares” e dinamizar a criação de um movimento de 

livros escolares, em "código aberto" ou livre, em parceria com os Agrupamentos Escolares e Biblioteca 

Municipal. 

         Inclusão e Solidariedade Intergeracional 

 Uma política promotora da inclusão traz consigo um conjunto de modificações, inclusive de cariz 

económico, cria novas dinâmicas entre os cidadãos, estimula os parceiros e promove a cidadania. 

 Queremos: 

      → Incentivar a troca de serviços (práticos e afetivos) entre diferentes gerações; 

      → O apoio a Programas de Solidariedade Intergeracional; 

      → Programas de Acolhimento a Estudantes por cidadãos de terceira idade (propiciar alojamento em 

troca de cuidados e companhia); 

      → Outros Programas, de matriz semelhante (troca de cuidados - alojamento por cuidar de cidadãos 

deficientes, entre outros), que podem e devem ser acarinhados e incentivados. 

 Fomento da participação e ao associativismo 

O Associativismo é a expressão organizada da sociedade, apelando à responsabilização e intervenção dos 

cidadãos em várias esferas da vida social e constitui um importante meio de exercer a cidadania, sendo, por 

isso, um elemento estruturante da vida comunitária.  

A autarquia deverá assumir-se como um agente facilitador da ação cidadã e uma desejável cooperação entre 

aquela e as associações só poderá ser conseguida num ambiente de mútua exigência na definição de 

objectivos estratégicos e de prioridades e na transparência de processos, apelando ao desenvolvimento de 

mecanismos de participação, desde a planificação, a orçamentação, execução e avaliação de projetos e 

actividades.  

 Queremos: 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROGRAMA ELEITORAL – AUTÁRQUICAS 2013  

 

15 

 → Apoiar o movimento associativo, para que este se reforce e possa cumprir a sua função na vida da 

comunidade onde se insere; 

 → Garantir um diálogo permanente com os agentes sociais e culturais da cidade; 

 → Garantir uma política de proximidade e de facilitação de sinergias;  

 → Discutir a política de apoios à atividade regular, de forma a melhorar a eficácia e a cobertura do 

concelho, privilegiando a apresentação de candidaturas onde se valorizem projetos em parceria, entre 

agentes da mesma freguesia e entre freguesias, com o intuito de construir parcerias entre o município, 

associações e entidades, como estratégia privilegiada para a mobilização dos cidadãos em torno de projetos 

de desenvolvimento comunitário, onde as pessoas sejam agentes e destinatários desses projetos; 

 → Reavaliar tecnicamente os programas e projetos em curso nas diferentes áreas e discriminar 

positivamente aqueles que podem ser importantes para o desenvolvimento socioeconómico e cultural do 

concelho; 

 → Assumir a continuidade de projetos em curso na área social, cultural, patrimonial, partindo de uma 

reavaliação dos mesmos, feita com os técnicos no terreno, incorporando sugestões, limando arestas, 

corrigindo trajetórias; 

 → Potenciar as parcerias, dirigindo-as para um trabalho estruturante com agentes sociais locais, 

desenvolvendo pequenos projetos de intervenção comunitária que cruzem diferentes linguagens, que 

tenham um caráter cíclico anual e que sejam avaliados. 

 

 2.º EIXO – UM CONCELHO AMIGO DAS EMPRESAS - Criação de riqueza e de postos de trabalho 

 Objetivo geral - ATRAIR e FIXAR população, promovendo as condições facilitadoras de um 

desenvolvimento económico sustentado, potenciador da fixação de pessoas, do conhecimento, de empresas 

e serviços, contribuindo para a criação de riqueza, de postos de trabalho, de maior coesão social e melhor 

qualidade de vida. 

 O concelho de Beja, tal como todo o Alentejo, tem elevadas taxas de desemprego, mas relativamente 

poucos desempregados, quando comparado com outras regiões, o que, só por si, condiciona a instalação de 

actividades que necessitem de muita mão-de-obra indiferenciada.  
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 Ao contrário, as condições naturais e ambientais, o rico património cultural, a qualidade de vida, a oferta 

de ensino profissional e politécnico e de investigação existentes, que podem ser desenvolvidas de acordo 

com as necessidades, as condições propícias ao investimento, potenciadas pelo regadio de Alqueva e pelo 

Aeroporto de Beja, constituem fatores favoráveis à instalação e desenvolvimento de actividades assentes no 

conhecimento e com necessidade de mão-de-obra qualificada e ambientalmente sustentável.  

 A agricultura de regadio e a agro-indústria e outras actividades com elas relacionadas, tais como as 

atividades aeronáuticas, o turismo, a cultura, entre outras, terão, pelas condições criadas, condições 

propícias ao seu desenvolvimento no nosso concelho.  

 Importa, por e para isso, que a Autarquia tenha um papel facilitador, cooperante, congregador, 

coordenador e mobilizador das “forças vivas” e, designadamente, dos investidores. 

 Queremos 

 → Um trabalho direto com as empresas, instaladas ou a instalar para, naquilo que são competências 

diretas, lhes facilitarmos o mais possível a vida e as intermediarmos junto de outras entidades para que 

façam o mesmo e, em conjunto com elas e as suas associações, fazermos tudo para conseguirmos o máximo 

de financiamento do novo quadro comunitário de apoio (2014 - 2020); 

 → Um Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo e ao Desenvolvimento Económico pró-ativo, através 

da reestruturação de organismos camarários já existentes e da reafectação de técnicos motivados e com 

perfil para o desempenho de funções de carácter dinâmico e operacional; 

 → A criação e a divulgação, através de plano de promoção adequada, de Lista de Oportunidades de 

Negócio; 

 → Disponibilizar terrenos em condições de cedência realmente aliciantes e competitivas, que sejam 

decisivas para a escolha da localização de investimentos privados interessantes para o concelho, de acordo 

com as possibilidades de investimento; 

 → Apostar nas pessoas e no seu conhecimento como motores principais do desenvolvimento 

sustentável, tudo fazendo para potenciar as capacidades do ensino profissional e politécnico, bem como do 

CEBAL e, também, do COTRE, no campo da investigação aplicada aos nossos recursos naturais;  

 → O aproveitamento integral das nossas potencialidades agrícolas, dado que a agricultura é uma das 

principais bases da identidade do concelho e a atividade com maior influência regional, batendo-nos para 
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que a promessa de conclusão do regadio a partir de Alqueva seja concretizada até 2015, não esquecendo a 

importância da agricultura de sequeiro, que deve ser valorizada, em termos económicos, sociais e 

ambientais.  

 → Assumir, sem complexos, a ruralidade como outra das principais bases da identidade do concelho, 

pelo que tudo faremos para dinamizar a vida nos aglomerados rurais e no campo, através da melhoria das 

acessibilidades e de outras condições favoráveis à fixação de pessoas e actividades.  

        → Melhoria da rede de estradas e caminhos e eletrificações rurais, sempre que possível em cooperação 

com os agricultores e suas associações e de acordo com as possibilidades do Município; 

 → Apostar na regeneração do centro histórico, desenvolvendo uma política ativa de cooperação com os 

proprietários dos prédios degradados e devolutos, de forma a estimular a sua utilização, uma vez que o 

património histórico e cultural constitui outra das principais bases da identidade do concelho; 

 → Procurar o envolvimento dos comerciantes e de outros empresários do centro da cidade e das suas 

organizações representativas, para estruturar uma intervenção que permita a gestão efetiva do espaço, 

potenciando as suas capacidades de centro comercial, turístico e cultural; 

 → O desenvolvimento do turismo, aproveitando as potencialidades existentes (identidade, património, 

ambiente, aeroporto, eventos …) e os estudos já realizados, considerando-o como atividade transversal a 

todas as outras e que deve ter uma abordagem regional, recriando uma comissão municipal que integre 

representantes dos sectores público e privado, que pense o sector e, com base nos diagnósticos, apresente 

propostas para o dinamizar; 

 → Melhorar as condições do Parque de Campismo ou transferi-lo para outro local adequado;  

        → Estudar a possibilidade de criação de um Parque de Caravanismo; 

        → Completar a criação da praia fluvial pública, junto a Quintos, no rio Guadiana, devidamente equipada 

e com boas acessibilidades; 

 → Estudar a viabilidade da valorização do mercado Municipal, com venda de produtos regionais, 

biológicos e de qualidade e, eventual, instalação de actividades artesanais; 

        → Encontrar uma solução para a gestão do Parque de Feiras e Exposições, entendendo que deve ser 

assegurada pela Associação de Criadores de Ovinos do Sul (ACOS), mediante um protocolo celebrado entre o 

Município de Beja e a Associação de Agricultores do Sul, que garanta a manutenção e a dinamização daquele 
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Parque, de forma a contribuir para a afirmação de Beja como centro de feiras e outros eventos do Sul, com 

respeito pelo interesse público e o apoio empenhado da Câmara Municipal de Beja; 

         → Definir um calendário de feiras, a serem organizadas, de preferência, por associações particulares, 

com o apoio da Câmara Municipal, à semelhança da OVIBEJA e da RURALBEJA, nas primeiras edições, que 

deverá incluir a VINIPAX e considerar a viabilidade de uma (nova) FEIRA DE AGOSTO, que atraiam gente a 

Beja e contribuam para a promoção dos produtos e serviços da região; 

        → Apoiar a criação e funcionamento de um Parque de Leilões de Gado; 

        → Criar um Conselho Consultivo do Empreendedorismo e do Desenvolvimento Económico; 

 → Investir na cooperação intermunicipal e com outras entidades, para que o concelho e toda a região 

consigam a efetiva implantação no terreno e o desenvolvimento dos grandes projetos estruturantes; 

 → Projetar a centralidade de Beja, complementarmente ao desenvolvimento dos outros concelhos da 

região, com impacto no desenvolvimento destes últimos; 

 Por e para isso, também, o “Por Beja Com Todos” assume o compromisso de trabalhar, com todos, para 

fazer de Beja “um concelho onde interesse investir, se possa trabalhar, apeteça viver e dê prazer conhecer e 

visitar”. 

 Acessibilidades 

 A coesão territorial e a coesão social são fundamentais para o desenvolvimento sustentado e 

harmonioso do concelho e das suas populações. Para que existam uma e outra são necessárias boas 

acessibilidades entre as freguesias rurais e entre estas e a Cidade. 

 Queremos: 

 → A elaboração de um programa de manutenção, reparação e melhoramento da rede viária que 

estabelece essas ligações e que deve procurar integrar as estradas nacionais e intermunicipais; 

 → A ampliação da rede de transportes públicos, de forma a assegurar progressivamente a ligação entre 

a Cidade e todas as freguesias e entre estas, tendencialmente a preço único; 

 Porque admitimos que tais medidas não possam ser executadas totalmente num mandato, propomos: 

 → A elaboração de estudos de necessidades das respetivas populações e de necessidades e 

possibilidades de financiamentos, para as assegurar gradualmente; 
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 Com estas medidas, principalmente com a rede de transportes públicos alargada a todo o concelho (e 

eventuais ligações a concelhos vizinhos) estaremos a contribuir para:  

      - Combater o isolamento de quem reside em freguesias rurais, facilitando a fixação das pessoas e a 

mobilidade em todo o concelho; 

 - Melhorar o Ambiente Urbano, através da diminuição da poluição provocada pelos veículos 

particulares, que passarão a afluir à Cidade em menor número;  

- Reforçar a ruralidade e a identidade do concelho e das suas freguesias rurais;  

- Melhorar a qualidade de vida na Cidade e nas freguesias rurais;  

 - Reforçar a atratividade do concelho, pela centralidade de Beja, o que poderá contribuir para o 

crescimento da sua população. 

 Porque esta proposta implica custos para o Município, que devem ser encarados como investimento, 

pelos benefícios dela resultantes para o concelho e suas populações, o movimento “Por Beja Com Todos” 

defende que sejam realizados os estudos e procurados os financiamentos e a cooperação com municípios 

vizinhos, a Estradas de Portugal e outras empresas, necessários à sua viabilização gradual. 

 Esta é uma proposta diferenciadora e inclusiva, que muito contribuirá para o progresso do concelho e a 

sua afirmação como concelho amigo das pessoas, do ambiente e das empresas. 

 

 3.º EIXO – UM CONCELHO AMIGO DO AMBIENTE – Gestão sustentada do território 

 Objetivo Geral - VALORIZAR na ACÇÃO a relação com o mundo rural, com o ambiente e com o 

património, enquanto suportes identitários e motores de desenvolvimento social e cultural do concelho. 

 3.1. PROMOÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

 Existem, claramente, duas vertentes organizacionais e conceptuais na política autárquica de 

ambiente: A vertente de componente Ambiental socio-sanitária, compreendendo toda a área de 

saneamento básico, política da água e recolha e tratamento de resíduos urbanos, bem como o 

ordenamento paisagístico das zonas urbanizadas (de Matriz Urbana clássica ou ruralizada) e suas 

envolventes e uma outra dimensão de intervenção, conexa com a Área de Património e Turismo, que 

é a Área da Conservação da Natureza. 
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 Na vertente do Ordenamento Ambiental e Sócio-Sanitário 

 Queremos: 

 → A assunção da área Territorial do Concelho de Beja como Área ambientalmente preservada e de 

vocação genericamente Agrícola e não Florestal, restringindo, ou mesmo impedindo, em certos casos, a 

implementação de floresta exótica, defendendo, onde se justifique, a emergência de floresta tradicional de 

Montado de Sobro e/ou Azinho; 

 → Estudo e Avaliação das zonas potenciais de Incêndios e Fogos Florestais, promovendo, em conjunto 

com as Juntas de Freguesia e os Privados uma política preventiva de acessibilidades e limpeza de material 

potencialmente combustível e pirogénico, bem como o registo digital de Pontos de Água atualizados, em 

cada ano civil; 

 → Promoção, em conjunto com o Instituto Politécnico de Beja, de estudos que visem contribuir para a 

requalificação ambiental de áreas excessivamente intervencionadas, como antigas lixeiras, Pedreiras ou 

espaços semelhantes); 

       →  Manutenção ou colaboração nas actividades de manutenção e promoção de melhor qualidade dos 

níveis de salubridade, alcançados no que concerne aos níveis de saneamento básico, recolha e tratamento 

de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana e Qualidade da Água, onde muito foi investido desde a 

implementação do Poder Local Democrático, que deve agora apostar em: melhor planeamento, aumento da 

eficiência, manutenção/reformulação mais cuidada, e intensificação da cooperação intermunicipal; 

        →  Fazer uma análise correcta de custos para se cobrar o preço justo, para o utente e para o município, 

dos serviços prestados; 

         → Melhorar os sistemas, designadamente o abastecimento de água, tanto no que respeita à qualidade 

como à sua eficiência, e neste aspecto, tentar reduzir as perdas e os custos de água; 

        → Garantir uma reserva estratégica de água, procurando manter sempre recursos hídricos de reserva, 

em quantidade razoável para qualquer situação de crise/seca; 

        → Promover a substituição das duas ETAR existentes por uma única, na bacia do Guadiana; 

        → Fazer tudo para tentar melhorar o serviço de Resíduos Sólidos Urbanos, estudando a viabilidade de: 

  → Redução de ecopontos e o aumento a sua capacidade (ilhas ecológicas); 
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  → Fazer recolha porta a porta no Centro Histórico; 

  → Recuperação de eletrodomésticos e mobiliário, para redistribuição com fins sociais. 

         → Criação de um Conselho Municipal do Ambiente e de um Plano Municipal/Intermunicipal 

estratégico do Ambiente;  

        → Apostar mais no Parque Ambiental da AMALGA, projecto intermunicipal importante para Beja, que 

deve continuar a ser desenvolvido (Parque de Viaturas Abandonadas e Viveiro de Plantas inter-municipais), 

transformando-se num verdadeiro Ecoparque. 

 → Subscrição dos Conteúdos de Convenções Internacionais relativas ao Meio Ambiente e políticas de 

Reciclagem e Reutilização de Materiais; 

 → Avaliação e monitorização periódica da qualidade do Ar e do Ruído Urbano. 

 Na vertente da Conservação da Natureza 

        Queremos: 

 → Dinamização e colaboração na execução, em conjunto com estruturas de intervenção do Concelho e 

locais/regionais ou nacionais, de uma política de educação Ambiental ativa que envolva, preferencialmente, 

os escalões mais jovens. Esta actividade será desenvolvida em conjunto com as estruturas de apoio ao 

desporto e juventude e a sua componente escolar. 

 → Cooperação com entidades (EDIA, Parque Natural do Vale do Guadiana…) na definição e 

implementação de zonas municipais de interesse ornitológico (Reservas Ornitológicas) com impacto futuro 

em atividades turísticas de Natureza, como “Birdwatching”;  

 → Sensibilização dos operadores turísticos em espaço rural no sentido da dinamização de actividades 

de Turismo de Natureza, como Fotografia e “birdwatching” complementados com as tradicionais actividades 

(BTT, Passeios Equestres, Percursos Pedestres…), complementando e dando seguimento à intervenção já 

iniciada; 

 → Definição e Implementação de Percursos Pedestres de caráter sazonal; 

 → Produção e apoio à produção de material foto-cine-bibliográfico sobre o Património Natural do 

Concelho, promovendo o Turismo de Natureza; 
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 → Avaliação, em conjunto com o Instituto Politécnico de Beja, da possibilidade de implementação de 

um espaço de cariz museológico de apoio à estrutura universitária, de conteúdos genericamente 

relacionados com a História Natural do Baixo Alentejo (geomorfologia, coberto vegetal, fauna, características 

ambientais globais). 

 

         COMO FAZER: Um Município participativo, facilitador, congregador e cooperante 

 O programa eleitoral que se apresenta e que sustenta a candidatura do movimento independente e 

plural “Por Beja Com Todos”, às eleições dos diferentes órgãos autárquicos, assenta na clara assunção do 

princípio da participação, que se materializa no crescente envolvimento de TODOS na construção do futuro 

de TODOS, valorizando, em todas as dimensões, a transparência e o direito à informação. Exatamente por 

partilharmos destes pressupostos, consideramos que deverão ser transversais a todas as áreas da execução 

política, configurando um novo modelo institucional. 

 Assim, na área INSTITUCIONAL,  

        Queremos: 

 → Avaliação externa, logo no início do mandato, às contas do município e das empresas municipais, 

atestada por uma comissão de acompanhamento, constituída por eleitos das diversas forças políticas e 

aprovada pelos órgãos autárquicos; 

 → Primado da política de proximidade sobre a gestão administrativa;  

        → Apostar num funcionamento da Câmara Municipal que envolva todos os eleitos, em detrimento do 

chamado Executivo Municipal, composto apenas pelos eleitos da maioria; 

 → Assegurar uma gestão participada, envolvendo todos os eleitos, chefias, técnicos e demais 

trabalhadores autárquicos e populações em geral; 

       → Privilegiar a gestão de oportunidades, que surjam e sejam criadas, à gestão de expetativas; 

       → Avaliar os impatos dos principais projetos nas áreas transversais do ambiente, do emprego, da 

coesão social, da coesão territorial, da inclusão e do turismo, de forma a potenciá-las; 
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        → Valorização e responsabilização das chefias, por programas, anuais e plurianuais, pela concretização 

das atribuições diretas da Câmara Municipal, designadamente pela manutenção anual e plurianual dos 

edifícios, infra-estruturas, arruamentos, estradas e caminhos, espaços públicos e equipamentos municipais; 

       → Prosseguir as semanas abertas nas Freguesias ou substituí-las por outro modelo que se revele mais 

eficaz; 

 → Promover um referendo local relativo à reorganização administrativa do Concelho; 

  →  Aplicar progressivamente o Orçamento Participativo;  

 → Exigir a garantia dos deveres e do respeito dos trabalhadores autárquicos, assegurando um 

relacionamento estreito com as suas estruturas representativas;  

 → Assegurar uma gestão de porta aberta, com a presença regular de eleitos para atendimento de todos 

os que pretendam com eles contactar;   

 → Utilização dos diferentes meios de participação para contar com a opinião das populações, quer na 

tomada das decisões com maior impacto no nosso futuro coletivo, quer na definição das opções que se torne 

necessário fazer;   

 → Criar e assegurar o regular funcionamento de Conselhos Municipais que se revelem adequados;  

 → Apostar forte no intermunicipalismo, quer nas áreas em que tal se verifica, quer em novas áreas que 

possam contribuir para resolver novos problemas e promover a fixação de pessoas e empresas e a criação de 

emprego, potenciando as atribuições municipais;  

 → Promover uma política de descentralização para as Freguesias e, eventualmente, outras entidades, 

sustentada e que contribua para uma mais eficaz e eficiente realização de algumas atribuições municipais. 

 

         NOTA FINAL: Outras propostas a merecer melhor ponderação 

 A elaboração deste Programa Eleitoral foi fortemente condicionada pela nossa ocupação, durante cerca 

de dois meses, com o processo de recolha de assinaturas de apoio à apresentação das candidaturas do “Por 

Beja Com Todos”, o que dificultou uma desejada maior participação e ponderação de algumas das propostas.  

 Apesar disso e porque este Programa Eleitoral se integra no Projeto Alternativo e Independente, que o 

“Por Beja Com Todos” pretende ter em contínua construção, não quisemos deixar de apresentar ainda 
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algumas propostas que não foram suficientemente avaliadas e que exigem maior ponderação, porque as 

consideramos interessantes  

       → Estudar com a EDIA e o IPBeja a possibilidade de criação de um Centro Nacional de Estudo da Água, 

tendo em conta o facto de Beja ser o centro do empreendimento de Alqueva; 

      → Criação de Unidade Hospitalar Central do Alentejo, potenciando a Unidade Hospitalar do Baixo 

Alentejo (UHBA+UHAL), mobilizando, para o efeito, todas as forças vivas da região; 

      → Criação de um Programa de Apoio à Maternidade e à Infância “NASCER EM BEJA  -  NASCER BEM”, com 

medidas de apoio às famílias dos recém-nascidos e da melhoria do acompanhamento pediátrico; 

     → Procurar a melhor e mais viável solução para a situação de imóveis degradados, como os dos Moinhos 

de Santa Iria e Edifícios dos antigos Colégio e Café Pelourinho (municipais) ou edifício (onde funcionou a 

USDB) no Jardim do Bacalhau e Parque Aquático das Neves (particulares); 

 → Estudar a viabilidade de disponibilizar terrenos urbanizados para a colocação de moradias de 

madeira, mediante um pagamento mensal do aluguer do terreno; 

 → Estudar eventuais apoios a famílias numerosas; 

 A concretização destas e de algumas das outras propostas apresentadas fica, naturalmente, 

condicionada à real capacidade de realização da Câmara Municipal e aos apoios ao investimento, 

designadamente do novo quadro comunitário de apoio, que não são, ainda, totalmente conhecidos.  


