
 

 

 

 

 

 

Confiança na CDU 

 

Programa 

 

 

 

 

 

MOURÃO 



 

 

 

 

 

 

Confiança na CDU 

 

 
Mais CDU - mais qualidade de vida 
Um concelho Melhor 
 

Coerência e determinação na luta em defesa da 

população 

A CDU combate as políticas de 

desastre de PSD, PS e CDS e da 

troika; a CDU defende outra política, 

defende os interesses coletivos das 

populações e do concelho. 

Os sucessivos governos têm reduzido 

e cortado serviços públicos essenciais 

(credenciais de transporte de doentes, 

postos médicos, escolas, postos da 

GNR e dos CTT, privatizaram serviços 

públicos de transporte, de água, de 

saneamento). 

A CDU defende os serviços públicos, o 

desenvolvimento rural e as freguesias, 

uma política de aposta na produção, 

no emprego e no aumento do poder de 

compra para dinamizar a economia. 

 

Contra a catastrófica governação do PS 

Os últimos doze anos, sobretudo os dois 

últimos mandatos, de gestão do PS com a 

muleta do PSD, levaram Mourão ao quase 

desaparecimento do mapa. O Mourão branco 

e limpo tem dado origem a uma vila 

descuidada, mal cheirosa e suja, com perda 

da sua identidade cultural e em constante 

divórcio com os seus habitantes que se têm 

visto obrigados a abandonar a sua terra à 

procura de um futuro digno para os seus 

filhos. O descalabro dos últimos 8 anos 

elevou as dívidas do município para valores 

incomportáveis. Este executivo só se 

lembra dos mouranenses nos três meses 

anteriores às eleições, cada 4 anos. No 

entanto tem priviligiado as clientelas de 

amigos e familiares em cargos bem 

remunerados, fazendo lembrar os métodos 

utilizados  pelos ”Bórgia” nos séculos XV e 

XVI em Roma. Têm destruido toda a oferta 

cultural, recreativa e desportiva do concelho. 

A adesão ao memorando da troika nacional, 

o PAEL, pretende hipotecar o futuro do 

municipio nos próximos 20 anos. É um 

caminho sem retorno e para o qual o PSD foi 

um forte aliado. É um caminho para um maior 

empobrecimento das já pobres familias. É um 

passo gigantesco para a desertificação. 

O desalento, a desmotivação e o 

descrédito generalizado confirmam 

que o tempo “destes senhores e 

senhoras”  na Câmara, chegou ao fim! 

O Mourão atrativo, com vida cultural, 

económica e social, onde dá gosto 

viver está posto em causa. Mourão 

tem de recuperar a sua dignidade, a 

sua limpeza e a sua vitalidade. 
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Para que o exercício do poder seja 

uma forma de transformar a 

sociedade, deve dar-se voz e agir em 

prol dos interesses colectivos da 

população, dos trabalhadores, dos  

 

 

pequenos e médios empresários, das 

associações sócioculturais, dos jovens 

e reformados. Agimos por uma 

sociedade económica e socialmente 

mais justa, por uma sociedade mais 

democrática e por um poder mais 

participado.

 

A verdadeira mudança é uma gestão CDU. 

O nosso projecto político caracteriza-se pelo incentivo à participação ativa dos 

cidadãos.  

É importantíssima a participação de todos para pôr fim à desastrosa gestão do PS e 

construir um projecto político alternativo. A CDU vai ouvir, considerar, debater e 

integrar as propostas que possam dar um contributo para uma vida melhor e mais justa 

no concelho de Mourão. 

Temos auscultado as estruturas associativas 

do concelho, desde a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários, 

Sociedade Artística Mouranense, Grupos 

Corais, entre outras, para em conjunto, 

conseguirmos o objetivo que é de todos: 

Tornar Mourão num concelho onde se possa 

e se goste de viver. 

 

Vamos construir juntos um futuro melhor para Mourão! 

Não podemos correr o risco de perder a nossa identidade e independência. 

Nas próximas eleições é necessária uma vitória da CDU, para romper com 

este triste passado e partir para um novo ciclo político. 

A política que protagonizamos, recusa as promessas fáceis e a demogogia. Falaremos a 

verdade e propomos um programa realista, adequado à situação de falência da Câmara. 

Há que pagar as dívidas. Recusamos o conformismo e a fatalidade. 
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A NOVA GESTÃO CDU 

 

Dará prioridade: 

- À resolução do problema do abastecimento de 

água na freguesia de Granja. Ligaremos ao sistema 

que abastece Mourão e Luz, para que os Granjenses 

deixem de consumir água inquinada.  

- À desistência imediata da candidatura ao PAEL, 

como forma de garantir postos de trabalho e não 

onerar a já dificil vida dos munícipes. 

- À não nomeação de assessores ou secretários e só haverá um vereador a tempo 

inteiro, o que conduzirá a uma real poupança de recursos financeiros. 

- A uma reformulação das funções dos trabalhadores, o Município de Mourão tem 

trabalhadores com qualidade. É necessário reorganizar funções para garantir a 

rentabilidade  e alegria no seu trabalho. 

- À limpeza periódica das sarjetas e dos contentores de resíduos sólidos urbanos, de 

forma a eliminar o mau cheiro das ruas do nosso concelho.  

- À negociação de um perdão parcial da dívida, pois pensamos que com uma 

mudança de equipa é possível recuperar a confiança. Assim, um dos primeiros atos 

será o de reunir com a banca, de forma a reformular os empréstimos e respetiva 

taxa de juros, baseado no seguinte pressuposto: as dívidas mais antigas a fornecedores 

já têm alguns anos, com os prejuízos que trazem para os credores que se têm visto 

privados do seu dinheiro ao longo de anos. Por isso, reuniremos com os credores, 

propondo um perdão parcial da dívida em troca de pagamento imediato do 

remanescente. 
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1. Melhor Ambiente, Mais Qualidade de Vida 

- Avançaremos com o projeto: Mourão, um concelho verde  

No concelho de Mourão cruzam-se várias zonas de proteção ambiental que têm 

provocado alguns constrangimentos, condicionando a construção. Mourão é 

atravessado pelas condicionantes da REN, da RAN, da Rede Natura 2000, da ZPE 

Moura, Mourão, Barrancos, com as áreas de proteção do abutre negro, do lince 

ibérico, dos grous, etc. Queremos aproveitar todas estas condicionantes e daí tirar 

contrapartidas para “vender” Mourão como um concelho ambientalmente 

sustentável, exigindo contrapartidas para a educação das populações e para apoio 

aos investidores. Para que os que aqui querem fazer a sua casa possam fazê-la, de 

forma a preservar o meio ambiente 

sem que para isso tenham de o 

fazer clandestinamente. A revisão do 

PDM, que já está na hora tem de ser 

apoiado financeiramente, como 

contrapartida destas condicionantes. 

Antecipadamente, será feito um 

estudo que nos irá remeter para o 

modelo a adotar. 

(O Plano de Ação Regional Alentejo 2020 da CCDR Alentejo, prevê a inclusão de fundos 

comunitários para apoio a este setor). 

- Faremos um concurso de ideias, com a 

colaboração do Gabinete Técnico da Câmara para 

uma possível requalificação da Praça da 

República.  

- Requalificaremos as ruas do centro histórico, 

substituindo o alcatrão por calçada portuguesa.  

- Vamos criar uma praia fluvial junto ao 

ancoradouro, reabilitando toda a zona e acessos, equipada com campos de 

desportos de praia, com a revisão do PDM, legalizaremos o bar/restaurante. 

- A ÁGUA é um bem essencial e de todos. Não permitiremos em caso algum a 

privatização da água de abastecimento público. 

- Vamos lançar uma campanha, com a participação dos cidadãos, para maior 

limpeza e embelezamento do concelho. 
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2. Mais e Melhor Desporto e Atividade Física 

- Criar parcerias com as associações desportivas para a promoção da formação 

desportiva. 

- Estabelecer protocolos de apoio à prática de modalidades, estimulando o aumento 

do número de praticantes. 

- Apoiar ou realizar eventos desportivos como os Jogos do Município ou 

Olimpíadas Populares, potenciando as parcerias entre os vários agentes. 

- Criaremos um grande evento desportivo (Torneio Internacional de Futebol de 

Praia) na zona da futura praia.  

- Retomaremos a Regata de Veleiros nas 

Terras do Grande Lago.  

- Criar uma pista de remo e canoagem de 

forma a potenciar o alojamento, com 

possibilidade de um futuro centro de estágio 

e incentivar a criação de um clube náutico. 

- Promover a prática desportiva, generalizar 

a atividade física, com a criação de 

espaços de desporto informal. 

- Qualificar e rentabilizar as instalações desportivas do concelho. 

3. Mais e Melhor Cultura 

A valorização do património cultural como fator de identidade, de promoção e 

desenvolvimento da região.  

- Vamos recuperar  o projeto de 

financiamento para recuperação do Castelo 

e zona envolvente, (já há muito abandonado 

pelo executivo anterior). Esta recuperação 

também passa pela criação de caminhos  

pedonais na zona envolvente e com ligação às 

atalaias. 

- O Castelo de Mourão voltará a ser palco de 

grandes eventos de carácter cultural. 
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- Vamos elaborar o Plano Municipal de Salvaguarda do Cante Alentejano. 

- Retomaremos as animações das noites de fim de semana de verão, no Jardim 

de Mourão e nos largos de Granja e Luz. 

- Vamos aderir ao programa TEIAS ou ao que o venha a substituir no âmbito do 

próximo Quadro Comunitário, para a produção de eventos culturais e intercambio 

dos agentes culturais (Grupos Corais, Filarmónica, Grupo de Teatro, etc.) do 

concelho com outros concelhos aderentes. 

- Vamos promover a diversidade cultural: a cultura popular, a arte, a criatividade e 

as novas expressões culturais. 

- Dinamizaremos atividades municipais (Bibliotecas, Oficina da Criança, Oficina 

do Cante, Teatro, Música, etc.). 

- Criaremos um ciclo de atividades culturais e artísticas que visa a 

descentralização cultural por todas as freguesias do concelho. 

 

 

4. Mais e Melhor Associativismo 

- Manteremos contactos permanentes com as associações de caracter cultural, 

recreativo, social, desportivo e económico. 

- Exigiremos a apresentação de planos e relatórios de atividade às associações, 

com vista a poder apoiar com justiça. 

- A Aderem deixará de ser o “saco azul” da Câmara. A Aderem terá de ter o seu 

desempenho enquanto Associação de Desenvolvimento Local, executando  

projetos em parceria com a Câmara Municipal e com os empresários do concelho. 

- Apoiaremos os Bombeiros Voluntários e demais associações humanitárias. 

- Apoiaremos as IPSS do concelho. 

- Garantiremos apoio às associações juvenis do concelho. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Confiança na CDU 

 

 

5. Mais Economia, Mais Investimento, Mais Emprego 

- Daremos prioridade à criação de um Gabinete de Apoio ao Investidor que estará 

sempre ao serviço dos vários sectores de atividade, com informação e apoio na 

elaboração dos seus projetos para Atrair e fixar investimentos e empresas. 

- Desenvolver programa de promoção e divulgação económica do concelho 

(iniciativa de charme, divulgação na Internet, visitas, eventos, etc.). 

- Revitalizaremos a Pedreira de Xisto, de forma a ser explorada pelo sector privado, 

isentando de taxas e rendas e privilegiando a criação de postos de trabalho. 

- Criaremos um programa de incentivos municipais (custo variável do terreno, 

flexibilização do processo de pagamento, apoio técnico e logístico, redução/isenção 

de taxas e impostos municipais, parcerias com entidades financiadoras, através do 

Gabinete de Apoio ao Investidor). 

- Estimular o desenvolvimento de projetos de criação do próprio emprego, (para 

jovens desempregados ou à procura do 1º Emprego) através do Gabinete de Apoio 

ao Investidor. 

- Criar parcerias para realização de feiras temáticas. 

- Vamos criar uma ou mais feiras temáticas: produtos da terra e da água valorizando 

os produtos endógenos da nossa terra e que até agora não têm tido 

reconhecimento. (Estas feiras devem ser rotativas pelas três freguesias) priviligiando  

a doçaria, os queijos premiados do Senhor António Luís e as restantes queijarias, 

o vinho premiado da granja e os outros vinhos da região. Os peixes, as silarcas, os 

espargos, etc. 

- Vamos construir um Pavilhão na zona da feira, para potenciar as feiras temáticas 

e requalificaremos todo o espaço da feira. 

- Construiremos um Pavilhão Multiusos na Granja, para potenciar os vários 

eventos na freguesia. 

- Estabelecer parcerias e protocolos com a Confederação Portuguesa das Micro,  

Pequenas e Médias Empresas, com a CNA, etc. com vista a agilizar a criação e 

apoio às pequenas empresas do concelho. 
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6. Mais Turismo, Pilar do Desenvolvimento 

- Pretendemos criar um Documento Estratégico do Turismo no Concelho que 

nos afirme como um Destino Turístico de Excelência. 

- Posicionar o Turismo como elemento permanente e transversal às políticas de 

desenvolvimento local dinamizando a inovação no sector, procurando modernizar e 

qualificar a oferta de alojamento. 

- Como pretendemos que Mourão seja um 

concelho verde, uma das apostas fortes na área 

do turismo, prende-se com o turismo ambiental 

ou de Natureza. Estabeleceremos parcerias 

com entidades promotoras  e operadores 

turísticos ligados às várias vertentes do turismo 

de Natureza (birdwatching, observação do céu, 

sendeirismo, canoagem, orientação, btt, etc.).  

- Garantiremos que a Galeria Municipal, o Posto de Turismo, o Espaço Internet e os 

principais monumentos estarão abertos TAMBÉM  aos fins de semana. Tudo isto 

será possível, sem acrescer custos, devido à reformulação das funções dos 

trabalhadores. 

- Promover a comunicação integrada de agentes e produtos turísticos. 

- Desenvolver parcerias para a dinamização de novos pólos de atração ao 

Concelho; turismo e lazer; plataforma de desportos náuticos não motorizados na 

Barragem de Alqueva, com zona de campismo; 

- Criar parque de caravanismo; 

- Reabilitaremos o antigo Posto de São Leonardo onde tentaremos instalar um 

Hotel escola, com alojamentos e animação na zona envolvente. E será implantado 

junto à fronteira, no antigo posto de controle, um Posto de Turismo 

Transfronteiriço, com informação turistica da Extremadura e do Alentejo. Além 

disso, será em simultaneo, um posto de mostra e venda de produtos endógenos das 

duas regiões ibéricas. 

- Potenciaremos o turismo religioso através da divulgação da Semana Santa, cujo 

canto da Boa Mulher na sexta feira santa é único.  

- Daremos maior destaque à Romaria de São Pedro, que aliado à Semana Santa, 

pode trazer muitos vistantes ao concelho. 

- Continuaremos a apoiar as Festas dos Padroeiros das três freguesias. 
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- Implementaremos um festival de verão – 

Festival Música no Grande Lago, onde 

coexistirá a música com a mostra dos 

produtos da região. (Já efetuámos contactos 

com uma produtora interessada em realizar o 

evento).  

 

- Promover a pesca  e a caça como fatores mobilzadores do 

turismo.  

- Promover a gastronomia e produtos regionais como fator 

de atração do turismo, através da realização de jornadas 

gastronómicas temáticas em parceria com os restaurantes 

do concelho. 

- Pretendemos criar um logótipo que sirva  como fator de 

identificação na promoção turistica de Mourão como um 

Concelho Verde. 

- Participaremos nas várias feiras de turismo para promover as potencialidades do 

concelho de Mourão. 

- Implementaremos corredores turísticos temáticos. 

- Criação do Museu do Azeite nas antigas instalações da cooperativa “ A 

Fomentadora”. 

 

As listas que apresentamos e os compromissos que subscrevemos são a resposta 

certa para estas eleições. 

Contamos convosco. Trabalhamos sempre e sempre para um CONCELHO COM 

FUTURO! 

No dia 29 de setembro, contamos consigo! 

Vote CDU!  


