
NÓS EM ESTUGARDA

O PROGRAMA DAS 10 PRIORIDADES DO SPD (PARTIDO SOCIALISTA DA ALEMANHA)

1. FAMÍLIAS GOSTAM DE VIVER EM ESTUGARDA.
As crianças precisam de educadores e educadoras bem formados e bem pagos nas 
creches; estas devem ter horários de funcionamento flexíveis e largos. Nós engajamo-nos 
por um programa compreensivo de reabilitação dos edifícios escolares bem como a 
introdução do horário integral escolar. As escolas devem tornar-se lugares atraentes para 
aprender e conviver.

2. ESTUGARDA É UM LOCAL FORTE DE ECONOMIA.
Nós queremos assegurar a qualidade do trabalho. Os quadros devem sentir-se em casa. A 
importância da indústria criativa continuará a aumentar – nós queremos apoiá-la mais.

3. O ACESSO ECONOMICO A HABITACAO É UM DIREITO FUNDAMENTAL.
Um "pacto para habitação" pode ajudar a construir 20.000 moradias dentro dos próximos 
10 anos. Uma prioridade é a habitação apta para a terceira idade. O Neckarpark deve 
tornar-se num areal novo atraente para moradias.

4. A JUVENTUDE PRECISA DE ESPAÇO E QUER SER LEVADA A SÉRIO.
Os conselhos da juventude devem ser promovidos. Edifícios não aproveitados devem ser 
disponibilizados para a cultura juvenil.

5. ESTUGARDA É UMA CIDADE SOCIAL, ONDE PESSOAS DE DIVERSA PROVENIÊNCIA 
SE SENTEM EM CASA 
A cidade deve oferecer ajuda concreta a pessoas que precisam de assistência e apoio. 
Nós somos a favor de uma cooperação entre instituições privadas e o município, nas 
áreas do aconselhamento para devedores, de casas de abrigo para mulheres maltratadas 
e no aconselhamento para toxicodependentes.

6. ESTUGARDA NÃO É SOMENTE UMA CIDADE PARA AUTOMÓVEIS.
Nós queremos levar em consideração ainda mais as necessidades de peões, ciclistas e 
utentes de transporte público. O trânsito adequado para a cidade será possibilitado 
somente mediante uma ligação inteligente de todos os meios de transporte.

7. AS NOVAS EMPRESAS MUNICIPAIS IRÃO DINAMIZAR A MUDANÇA DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA NA NOSSA CIDADE.
Novos esforços por uma reabilitação energética de edifícios e pela produção combinada 
de calor e energia devem ser feitos. O nosso objectivo é a mudança completa para a 
energia renovável. 

8. UMA GAMA DE ASSOCIAÇÕES ACTIVAS É INDISPENSAVEL PARA A COESÃO DA 
NOSSA SOCIEDADE
A cidade pode disponibilizar o espaço necessário para a vida associativa em centros de 
família e casas dos cidadãos. O desporto das massas necessita o nosso apoio especial.

9. A DIVERSIDADE CULTURAL É UM PONTO FORTE ESPECIAL DA NOSSA CIDADE.
A alta cultura, as artes livres e os centros socioculturais complementam-se uns aos outros 
e precisam de promoção. Estugarda precisa de obter um centro de filme e media.

10. NOS QUEREMOS ALARGAR AS POSSIBILIDADES DE PARTICIPAÇÃO PARA OS 
CIDADÃOS:
Orçamento participativo, eleições directas dos conselhos das circunscrições urbanas 
(bairros), o fortalecimento das suas competências de decisão bem como referendos 
municipais fazem parte da nossa agenda. Nós queremos que sejam os cidadãos 
municipais a decidir sobre o futuro desenho do bairro Rosenstein.


