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Caros munícipes, amigos  

 
Mais uma vez a CDU se apresenta a estas eleições autárquicas para participar e colaborar nos desti-

nos do nosso concelho, nos dias que correm a participação em atividades sociais, culturais, económicas e 
mesmo políticas, devido ao Covid, mas não só, estão longe de ser como eram no passado.  
É importante todos nós participarmos na vida do nosso concelho através das mais diferentes formas.  
Em democracia as eleições são o espaço publico por excelência onde todos nós podemos nos manifestar e 
contribuir, se assim o acharmos com propostas e ideias para a nossa terra.  
 

É aqui que vivemos, onde os nossos avós e pais viveram, e onde queremos que os nossos filhos se 
assim o desejarem continuem.  

 
A participação política nas decisões que o nosso concelho irá e precisa tomar para o seu desenvolvi-

mento e para o seu futuro, necessita que todos, mas mesmo todos nós, nos chegamos à frente, cada um 
como referi á sua maneira e conforme as suas possibilidades e responsabilidades.  
Mas precisamos de todos, novos, menos novos, homens, mulheres, todos. Sem as pessoas que aqui vivem, 
sem os seus emigrantes, sem as suas gentes que por algum motivo estão fora da ilha, e outros que para aqui 
queiram vir viver, o concelho da Calheta dificilmente terá um Futuro.  

 
É esse Futuro que queremos ajudar a moldar que queremos ajudar a construir. Um futuro que nos 

permita viver melhor no nosso concelho.  
 
Aqui chegados, estamos como estávamos ou mesmo pior do que há 8 anos, pois durante esse tempo 

todo os nossos órgãos autárquicos não conseguiram tirando situações muito pontuais contribuir para o de-
senvolvimento do nosso concelho.  

 
Foram 8 anos globalmente negativos e estamos neste momento numa situação em que temos que 

mudar e alterar o nosso destino.  
 
A CDU considera que essa mudança passa por uma postura diferente em termos de mentalidade, de 

ação, e de vontade.  
 
Na Calheta a CDU é um pequeno partido em termos eleitorais, mas queremos estar presentes na 

Assembleia Municipal e contribuir para a mudança que necessitamos.  
 
A CDU apresenta-se nestas eleições no concelho da Calheta para a assembleia municipal como uma 

força política que quer contribuir com as suas propostas, sugestões, e ideias para o desenvolvimento da nossa 
autarquia.  

 
Cabe aos eleitores escolher como há 8 anos a mudança que preferem, ou continuar com o atual 

presidente da Camara, ou uma gestão nova de outra força política.  
Mudar é preciso, é fundamental, a escolha é entre acreditar que agora finalmente é que é, ou arriscar numa 
mudança que pensamos não será assim tão arriscada pois pior do que estamos não é possível.  
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Seja qual for a decisão dos eleitores para a Camara, a CDU quer estar presente na Assembleia Muni-
cipal com um programa para o Concelho de forma a contribuir para que quem for eleito para a Camara, 
cumpra o que prometeu, e fazer uma oposição construtiva com as nossas próprias ideias.  
Não esquecer que nos próximos 4 anos os fundos europeus e a famosa bazuca irão ser instrumentos impor-
tantes na gestão do Concelho.  
 

Saber o que fazer, criar prioridades, saber investir, é tão importante como saber gerir sem dinheiro, 
aí basta fazer de morto e cumprir com as obrigações legais do saneamento financeiro e á medida que se 
pode começar a investir, mas nem isso foi feito, foi mesmo só fazer de morto.  

Com os fundos que aí veem fazer de morto não basta.  
 
A CDU ao contrário da maioria dos eleitos de outras forças políticas nestes últimos 8 anos na as-

sembleia municipal não irá fazer papel de morto, como muitos fizeram que nem abriram a boca nem apre-
sentaram nenhuma proposta, ou fizeram alguma intervenção.  

 
A CDU irá em todas as reuniões da assembleia apresentar um resumo do que foi proposto e do que 

for aprovado, queremos que os munícipes tenham conhecimento ao longo dos 4 anos das decisões que a 
assembleia municipal delibera.  

 
Mais do que apontar as falhas ao atual presidente de Camara apoiado agora pelo PSD, e/ou à opo-

sição desastrosa e em zig/zag que o PS tem feito ao longo destes 8 anos, a CDU como referido tem para a 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL um programa para todo o Concelho da CALHETA.  

 
Os principais problemas do concelho da Calheta derivam todos a nosso ver do despovoamento sis-

temático e constante que o concelho tem sofrido, e que origina depois problemas de desenvolvimento que 
hipotecam o nosso futuro , quer em termos sociais ( envelhecimento da população) , culturais ( dificuldade 
para manter associações abertas), económicas ( as empresas não conseguem crescer por falta de mão de 
obra ) e mesmo politico como se viu nesta campanha autárquica com a dificuldade que os grandes partidos 
tiveram em constituir listas.  

 
Por isso a CDU considera que temos que começar a debelar este problema que demorará alguns 

anos a ser superado, mas temos que começar hoje, já, com soluções algumas grandes outras mais peque-
nas, mas sempre com o objetivo de reverter o despovoamento.  
Neste combate, os órgãos autárquicos, todos eles, tem um papel importante, devem ser usados também 
como meio para ganhar essa batalha.  

 
Em termos de ideias para o nosso concelho a CDU defende:  
Requalificação da vila da Calheta e a sua ligação ao mar através da reorganização do espaço da 

zona do cais, e a ligação cais/portinho junto ao mar.  
Resolver de uma vez por todas a questão do abastecimento de água ao Concelho, mas também a 

sua gestão como recurso, de forma que não exista desperdício.  
Contribuir para que exista maior rotina no transporte de mercadorias no porto da Calheta e tam-

bém de ligações de passageiros à Terceira, durante o ano inteiro.  
Aumentar as bolsas de estudo a estudantes residentes na Calheta.  
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Atender às necessidades das Fajãs e capacitar de forma a poderem receber turistas de forma orde-
nada e sustentada, o estacionamento e o apoio dado a esse mesmo turismo tem de ser pensado.  
Promover um protocolo entre a Camara, empresas e governo para a construção de habitação a preços con-
trolados, e a criação de loteamentos para construção, como forma de contribuir para o aumento de popu-
lação.  

Promover a fibra ótica em toda a ilha inclusive e especialmente nas fajãs.  
Promover o melhoramento dos transportes terrestes dentro do concelho, e para o concelho vizinho.  
Exigir que todas as juntas de freguesia tenham um orçamento digno e verbas para a realização de ativida-
des independentemente da cor política, e que as mesmas sejam geridas pelas juntas.  

Promover a certificação para a possibilidade de voos noturnos na pista de São Jorge.  
Reforço da sensibilização e apoio de campanhas de esterilização animal, e local condigno para ani-

mais abandonados.  
Reforço e melhoria da recolha seletiva dos resíduos domésticos.  
Promover e apoiar atividades culturais e artísticas por todo o concelho.  
Apoiar e criar espaços e condições para a comercialização da agricultura familiar.  
Trabalhar para adaptar todos os espaços públicos para a inclusão de cidadãos com mobilidade re-

duzida.  
Promover em conjunto com a sociedade civil ações de alerta sobre a saúde mental (depressão, an-

siedade, violência doméstica, dependências)  
Estas são entre muitas, questões que a CDU irá defender para a Calheta.  
 
Na Assembleia Municipal a nossa atuação irá ter como base os seguintes tópicos:  
• Representar institucionalmente o concelho independentemente da cor política que gerir a Ca-

mara.  

• Ter uma voz critica sobre o orçamento, propondo alterações e acompanhar a sua execução.  

• Propor alternativas de investimento.  

• Propor debates sobre questões importantes para o Concelho, (exemplo fajãs, transportes, despo-
voamento)  

• Representar os munícipes que se sintam prejudicados nos seus direitos e /ou tenham assuntos a 
expor.  

• Descentralizar as assembleias pelas várias freguesias do Concelho.  

• Defender maior responsabilização e aumento das respetivas verbas afetas às juntas de freguesia  

• Fiscalizar os investimentos e obras realizadas pela Camara municipal.  

• Promover um regulamento de apoio às instituições e associações do Concelho.  

• Dinamizar gabinete de apoio Social e o conselho local de educação.  

• Criar e dinamizar orçamento participativo.  
 

Nas Assembleias irá sempre ouvir se a voz da CDU na defesa da Calheta.  
Este será o nosso contributo para que no futuro se possa dizer que a Calheta está melhor, conta-

mos com o apoio de todos, com as ideias de todos, e com todas as sugestões que queiram fazer.  
Dia 26 de Setembro  
Vota CDU para a ASSEMBLEIA MUNICIPAL da CALHETA. 

 

Pedro Pessanha, 14 de Agosto de 2021 
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