CPC JSD FIGUEIRA DA FOZ

Assunto;
-Enquadramento Político e Social do Concelho da Figueira da Foz.
-Perspetivas para a próxima década.
Número de Páginas;4

1- ENQUADRAMENTO POLÍTICO E SOCIAL
O concelho da Figueira da Foz, localiza-se no distrito de Coimbra, sendo composto por 14
Freguesias.
Considerado o Concelho mais industrializado do Distrito, dispõe de uma série de pontos de
atratividade turística.
Em termos políticos, é um concelho fortemente Socialista, o PSD ganhou as primeira eleições
no Concelho em 1997, o candidato e primeiro Presidente da CMFF foi o Dr. Pedro Santana
Lopes, o segundo e último foi o Eng. Duarte Silva que governou entre o ano de 2002 e 2009,
ano em que o PSD devido a divergências internas é derrotado pelo candidato do PS, Dr. João
Ataíde.
Desde 2009, o PSD tem acentuado a diferença eleitoral para o PS, perdendo assim juntas
tradicionalmente Sociais Democratas, mesmo aquelas que constituem bastiões de militantes
do PSD.
Tem se sentido um grande descontentamento populacional devido ao pouco aproveitamento
das valências do Concelho que o atual executivo tem promovido.
De salientar ;
Freguesia de Buarcos e São Julião ->
a) Um extenso e vasto areal, completamente desaproveitado, onde o abandono e estado
selvagem do mesmo, denegriu a imagem de seculos da famosa costa de prata, a praia
com maior dimensão da península ibérica, caracterizada pelo luminoso areal que hoje
dá lugar a uma “selva”, derivado à sua falta de limpeza.
b) É certo que a Figueira da Foz, em especial a sua zona urbana, fortemente evidenciada
nesta Freguesia, sempre foi conhecida pelo Turismo, é notório o abandono por parte
do executivo no que concerne a este ponto, pouca dinamização tem sido feita do
Concelho pelas principais fontes de comunicação do Turismo Centro e Turismo de
Portugal, pondo em causa a inclusão do Concelho nas rotas turísticas.
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c) No que toca à politica de juventude, há muito que a JSD pugna por alguns ideais,
nomeadamente uma rede de Hi-fi Público que facilite aos jovens e a quem nos visita,
uma fácil ligação à Internet, promovendo também, embora de forma indireta a cidade.
Outra bandeira da JSD, foi também, a luta por uma rede de transportes digna para
aqueles que frequentam as escolas secundárias desta Freguesia e da Freguesia vizinha
de Tavarede, os jovens que residem em Freguesias a Norte e Sul do Concelho,
enfrentam diariamente sérias dificuldades, dou exemplo de Freguesias a Norte, onde
os jovens têm de sair de casa pelas 6:30 H, e mesmo assim chegam atrasados à
primeira aula da manhã, ficando assim privados de frequentar qualquer atividade
extracurricular da parte da tarde, caso o façam, ficam sem forma de regressar a casa.
É também notório a falta de um Polo de Ensino superior, o fecho da Universidade
Internacional e da Universidade Católica, muito enfraqueceram o Concelho no que
toca à fixação jovem e rejuvenescimento social.
Freguesia de Tavarede ->
Trata-se de uma Freguesia da chamada zona Urbana, conta com uma escola
secundária, os problemas e anseios populacionais são idênticos aos que foram
enunciados na Freguesia de Buarcos e São Julião.
Freguesia de São Pedro ->
A) Situada a Sul do concelho, Freguesia fortemente Socialista, pauta-se por uma
forte tradição piscatória, grande parte dos jovens oriundos desta Freguesia não
prosseguem para o ensino superior, optam por cursos profissionais de
equivalência ao secundário ou ficam mesmo pelo 9ºano e iniciam profissões
piscatórias.
B) No que toca ao desporto, esta freguesia, devido à grande taxa de abandono
escolar, existem dois marcos que acabam por prevalecer na vida dos jovens, a
pratica de surf, BodyBoard etc, e a pratica de futebol, neste sentido, é de lamentar
que o Campo do Grupo Desportivo Cova Gala, equipa que alberga equipa de
benjamins, infantis, iniciados, juvenis, juniores e séniores, seja o único campo
Pelado do campeonato de Coimbra, revelando assim um certo abandono em
termos de apoio por parte da Junta de Freguesia e CMFF.
Freguesia de Lavos e Marinha das Ondas ->
A) São ambas Freguesias do Sul do Concelho, o paradigma social, Político e geográfico é
idêntico, deparam-se com problemas na ordem social, devido às zonas sociais e
abandono escolar por parte dos jovens, estas freguesias encontram-se a lutar pelos
transportes escolares, fixação jovem e contra um problema de poluição provocado
pelas fabricas situadas nesta mesma região.
Freguesia Paião ->
Uma freguesia igualmente de sul, representa um índice de empregabilidade jovem
razoável, não existindo grandes problemas com a política de juventude.
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Freguesia de Ferreira a Nova, Moinhos da Gândara, Bom Sucesso, Santana ->
As três Freguesias são do norte do concelho, ambas se encontram com dificuldades no
que toca à rede de transportes escolares.
Existe um problema de fundo, com a parte turística desta região, na origem da mesma
está o estado de abandono da Lagoa da Vela, uma referencia da região, com um elevado
interesse por parte de quem visita a zona, a mesma que se encontra abandonada sem
perspetiva de recuperação.
Alhadas ->

Vila Verde ->
No que diz respeito a esta Freguesia, situa-se geograficamente perto da zona urbana
do Concelho, maioritariamente é constituída por zonas sociais, tendo os jovens desta
Freguesia um elevado indicie de abandono escolar, assim como problemas sociais.
Um dos principais problemas desta Freguesia baseia-se na falta de segurança pública.
Quiaios - >
Freguesia na zona norte do Concelho, forte em termos turísticos, no que viu ser
encerrada à poucos anos a sua única escola de ensino Básico, com alguma dificuldade em
termos de transportes escolares, contudo, tem se verificado alguma fixação jovem devido às
empresas que empregam com alguma regularidade.
Maiorca ->
É uma Freguesia com uma população bastante reduzida, pautada pelo envelhecimento
social, é igualmente reduzida a população jovem, assim como a sua fixação.
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2- Perspetivas para a próxima década

Como perspetiva, a atual comissão política da JSD Figueira da Foz, pugnou durante estes
últimos dois anos, pela conquista de vários ideais e objetivos, alguns a médio prazo, outros a
longo.
O cenário político atual, é uma grande preocupação, tem se verificado uma queda bastante
acentuada da confiança dos eleitores no PSD, eleição após eleição cada vez é menor o número
de votos do PSD, é urgente romper com este fenómeno e voltar a conquistar o eleitorado.
Para tal a JSD neste mandato, sempre se pautou por uma política construtiva, tendo feito uma
aproximação ao secundário, mostrando aos jovens o que é a JSD, fomentando assim a
renovação de gerações, para tal seria importante a JSD, conseguir vingar na reformulação da
rede de transportes escolares, deixando assim uma importante marca na sociedade,
diminuindo a diferença de igualdade entre os jovens.
De igual modo, movemos esforços no sentido de captar um polo de ensino superior, tendo
sido feita a proposta no CMJFF, seria algo que em muito iria alavancar o Conselho e a JSD ao
ser o motor e a causadora da pressão junto da autarquia para mover esforços nesse sentido.
A JSD, foi, é e sempre será, um apoio para os jovens do nosso concelho, pretendemos que na
próxima década, a JSD ganhe o peço que já teve, no aspeto interno e externo, para que assim
volte a captar a atenção e o respeito que merece.

-FIM-
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