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Reforçar a economia local 

 

Proteger as famílias galesas do aumento do custo de vida 

 

Desenvolver cadeias de abastecimento para empresas locais 

 

Promover o Comprar Galês e o Comprar Local 

 

Expandir o apoio às empresas e criar novos postos de trabalho 

através das iniciativas Arfor e Valleys 

 

Renovar os nossos centros urbanos como locais viáveis e vibrantes 

para fazer compras, trabalhar e viver 

 

Comunidades mais saudáveis e solidárias 

 

Trabalhar por um melhor acordo para os assistentes sociais e 

serviços de cuidados melhorados  

 

Abordar as desigualdades para ajudar as pessoas a viver mais tempo 

e de forma mais saudável  

 

Melhorar o acesso ao apoio de saúde mental  

 

O melhor começo de vida 

 

Refeições escolares gratuitas para todas as crianças do ensino 

primário e um compromisso com o objetivo de alargar as refeições 

escolares gratuitas universais aos alunos do ensino secundário 

dentro da vigência deste conselho – com foco em refeições nutritivas de 

origem local 

 

Cuidados infantis gratuitos para todas as crianças a partir dos dois 

anos 

 

Valorizar os nossos professores e funcionários escolares 
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Comunidades sustentáveis e mais verdes 

 

Aproveitar o potencial do País de Gales para esquemas de energia 

renovável e de propriedade comunitária, como parte de um objetivo 

de atingir as Zero Emissões Líquidas de Carbono até 2030 

 

Enfrentar a crise da habitação no País de Gales através da construção 

de habitação social mais eficiente em termos energéticos e positiva 

em carbono, casas mais genuinamente acessíveis, tomar medidas 

radicais em relação às segundas casas e acabar com a situação dos 

sem-abrigo 

 

Desenvolver sistemas de transporte mais ecológicos com base nas 

necessidades da área local  
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Plaid Cymru: Fazer a diferença 

 

Há quase um quarto de século, as pessoas no País de Gales votaram a 

favor do governo autónomo do País de Gales, com a promessa de um 

novo tipo de política. Depositaram a sua confiança numa nova 

democracia com um mandato para trabalhar de forma diferente: 

inclusiva e cooperativa.  

  

Perante a pandemia, a crise do custo de vida e um governo conservador 

hostil em Westminster – determinado a fazer tudo o que estiver ao seu 

alcance para minar as nossas instituições nacionais – é do interesse da 

nossa nação que os partidos trabalhem em conjunto pelo País de Gales. 

 

Após discussões e acordo com os nossos membros, o Plaid Cymru 

celebrou um Acordo de Cooperação com o Governo do País de Gales 

em dezembro de 2021. 

 

É graças ao Plaid Cymru que as principais políticas – desde alimentar 

as nossas crianças através do alargamento das refeições escolares 

gratuitas, até cuidar dos nossos cidadãos idosos e vulneráveis através 

da criação de um Serviço Nacional de Cuidados – passaram a figurar 

num ambicioso programa de construção nacional para o Governo.  

 

O Acordo de Cooperação, negociado pelo Plaid Cymru com o Governo 

do País de Gales, é um elemento central da nossa visão para o governo 

local em todo o País de Gales: 

 

● Refeições escolares gratuitas para todas as crianças do ensino 

primário 

● Cuidados infantis gratuitos para todas as crianças a partir dos 

dois anos 

● Um Serviço Nacional de Assistência para fornecer um serviço 

mais forte e contínuo e melhores condições de trabalho aos 

profissionais de assistência social 

● Ações imediatas para fazer face a residências secundárias e a 

habitações inacessíveis, utilizando os sistemas de planeamento, 

propriedade e tributação.  
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● Acabar com os sem-abrigo 

● Estabelecer a Unnos, uma empresa nacional de construção, 

para melhorar a oferta de habitação social e acessível 

● Reformar o Imposto Municipal para o tornar mais justo 

● Trabalhar com as autoridades locais para desenvolver planos para 

um sistema de transportes integrado 

● Contratar aconselhamento independente para examinar as vias 

potenciais para atingir zero emissões líquidas até 2035 

● Encomendar uma avaliação independente das inundações 

extremas no Inverno de 2020-21 e dar seguimento às suas 

recomendações. 

● Investir mais na mitigação de inundações  

● Melhorar os serviços de saúde mental e bem-estar, 

especialmente para os jovens 

● Projetar novos modelos para o governo local trabalhar em 

conjunto em West Wales e South Wales.  

● Apoiar as autoridades locais a operar através do galês. 

● Introduzir um projeto de lei de ensino da língua galesa 

 


