Como presidente da Câmara de Coimbra levarei
as reuniões do executivo a todas as Freguesias,
abertas a quem nelas queira intervir.
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Cumprirei a descentralização (DL 57/2019) e
reforçarei o Gabinete de Apoio às Freguesias, as
quais verão fortalecida a sua autonomia, os meios
financeiros e os recursos humanos e terão as
máquinas da Câmara ao seu dispor. As obras não
sofrerão atrasos.
Vamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida
nas Freguesias!
Juntos Somos Taveiro,
Brasfemes!
Ameal e Arzila!
Juntos Somos Coimbra!
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CARLOS BATISTA

Respondemos ao apelo de um movimento de liberdade e de cidadania onde estão todas as pessoas, de todas
as origens, de todas as idades com diferentes convicções. O que nos une é a União de Freguesias de Taveiro,
Ameal e Arzila.
Com sentido de compromisso e responsabilidade, o nosso projeto assenta em ideias para ganhar e realizar.
Pretendemos transformar, abrir e modernizar a nossa União de Freguesias, comprometendo-nos a:
1

2

Ampliar e valorizar a Zona Industrial de
Taveiro, proporcionando sinergias de
investimento público-privado e condições
que atraiam novos investidores;
Promover o investimento, fomentando a
ligação com os centros de saber da região e
potenciando a criação de um ecossistema
económico gerador de emprego, capaz de
fixar pessoas e de favorecer o espírito de
coesão social;

3

Apoiar instituições de cariz social e
humanitário, elevando a qualidade de vida
das pessoas, através, por exemplo, do serviço
de Apoio Domiciliário;

4

Requalificar
os
edifícios
escolares,
garantindo a inclusão social das crianças e
jovens e permitindo a sua fixação na região;

5

Apostar na requalificação dos parques
desportivos, dotando-os de mais e melhores
infraestruturas;

6

Apoiar os projetos artísticos desenvolvidos
na nossa União de Freguesias, garantindo,
através de uma larga divulgação, a
mobilização de diferentes públicos do
município de Coimbra à nossa região;

7

Valorizar e aproveitar as condições naturais,
geográficas e culturais do nosso património,
evidenciando a capacidade de sermos uma
região endógena, dinâmica e sustentável,
económica e financeiramente, e não apenas
uma região satélite de Coimbra.
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Jurista
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Empresário

JORGE TRAVASSOS
Empresário

BEATRIZ MARTINS
Designer

JOÃO SIMÕES
Profissional Panificação

JOÃO MARQUES
Empresário

TÂNIA MELO
Contabilista

SÓNIA SANTOS
Assistente Operacional

ÁLVARO MORAIS
Motorista Profissional

ELSA CRUZ
Administrativa

BRUNO VILELA
Operário Fabril
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Assistente Operacional

FRANCISCO SILVA
Assistente Operacional
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Gestora de Eventos

DANIEL OLIVEIRA
Ajudante de Pasteleiro

SANDRA BORGES
Assistente Dentária

Estas são as nossas prioridades:

servir, apoiar, desenvolver e valorizar.

Nesta candidatura, não há lugar para a demagogia nem espaço para o populismo. O respeito pelas
pessoas é para nós um valor inegociável.
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Designer
(Mandatário da Juventude)
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