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PROGRAMA
ELEITORAL

Caras e caros Gaienses,
Apresento-me perante vós como candidato ao segundo mandato de
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em nome do
Partido Socialista e num projeto alargado de mulheres e de homens
que acreditam num modelo de desenvolvimento sustentável, de
proximidade, de investimento inteligente, de respeito pelos recursos e
pela justiça social.
Sou professor universitário na Universidade do Porto e aí tenho a minha
carreira de ensino e de investigação. Não sou político de carreira, mas
tenho um enorme entusiasmo e empenho no trabalho autárquico que
iniciei e que julgo ter condições para continuar, com renovada energia,
mas com a mesma humildade e dedicação. Gosto das pessoas e luto
pela resolução dos problemas sociais.
Tenho um legado de 4 anos de gestão municipal, num contexto muito
difícil; o endividamento excessivo, a ausência de quadro comunitário, a
crise que assolou o país. Às dificuldades respondi sempre com confiança,
com rigor, com responsabilidade. Foi um novo ciclo da política.
Isto foi possível pelas minhas convicções, mas também pelo equilíbrio
das finanças municipais. Foram também reduzidos os impostos
municipais, taxas e tarifas, foi reforçado o investimento na educação
e na ação social e foi assumido o investimento inteligente que
caracteriza os modernos modelos de gestão.
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Foram controladas as finanças municipais para reforçar a economia
local e as políticas sociais. A avaliação do trabalho é objetiva: contas no
verde, reabilitação do nosso Hospital e a construção de dois centros de
saúde, início da reabilitação de escolas EB 2/3 (Valadares, Sophia de
Mello Breyner, Dr. Costa Matos), programa Gai@prende+ e o apoio às
crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), parceria para a
expansão da linha de Metro, concretização das obras de alargamento
da A1 e de construção das Rotundas dos Carvalhos e do Atlântico,
programa Gaia+Inclusiva, com um leque alargado de respostas sociais
municipais, programa de captação de investimento e de emprego,
reabilitação da orla marítima e ribeirinha, em articulação com a
reabilitação urbana, reabilitação da rede viária e de equipamentos e
espaços públicos, e muito mais. Foi um trabalho que envolveu muita
gente e instituições em rede.
Ainda que a vida política não seja um prémio, julgo poder dizer que
mereço a renovada confiança dos cidadãos para continuar o trabalho.
Agora que as contas estão no verde, agora que a Câmara está com bom
nome e com uma gestão moderna e sustentável, importa assumir os
novos desafios, com ambição, rigor e muito trabalho.
Se conseguimos juntos fazer tanto em tempo de crise, o que não
conseguiremos agora, todos juntos, pelo nosso concelho de Gaia!
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0
O COMPROMISSO
DA AGENDA
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL GAIA-2030
O lema da agenda de Gaia é o Investimento Inteligente e o Desenvolvimento
Sustentável, assente em dez princípios constitutivos da Agenda de
Desenvolvimento Sustentável de Vila Nova de Gaia. Estes dez princípios
são inspirados na Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável, intitulada “Transformar o nosso mundo: a agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável”. Esta Agenda foi adotada na Cimeira das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, que decorreu em Nova Iorque,
de 25 a 27 de setembro de 2015, e é constituída por 17 objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a alcançar até 2030.
O Município de Vila Nova de Gaia, consciente das suas responsabilidades
e da importância do seu exemplo (é o terceiro mais populoso Município
de Portugal, com um contingente populacional semelhante à
população da Madeira ou da Islândia), assumiu a necessidade de criar
um consistente quadro concetual que balize as suas ações e medidas,
evitando o seu caráter avulso e casuístico e dando-lhes, ao invés, um
conjunto estruturado de referências estratégicas e desenvolvimentistas.
Este quadro de objetivos de Desenvolvimento Sustentável assumiu uma
formulação que enquadra os grandes desígnios globais com as esferas de
ação municipal, inspirando a Agenda Gaia-2030, que aqui se desenvolve.
Não se pretende ser absolutamente exaustivo, pois isso constitui o Plano
Estratégico de Gaia, mas importa assumir alguns dos eixos fundamentais
e das medidas concretas. Identificamos, desta forma, os seguintes eixos:
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1. EDUCAR

Assegurar oportunidades de aprendizagem e uma educação de
qualidade, bem como estratégias de formação ao longo da vida.

2. CUIDAR

Contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde para todos, cuidados
primários, paliativos e continuados.

3. PROMOVER

Aplicar políticas eficazes de emprego e de investimento, bem como de
promoção das capacidades e da formação.

4. INOVAR

Promover intervenções na área da inovação social para as pessoas.

5. CRIAR

Garantir o acesso à cultura, ao lazer e ao desporto para todos.

6. PROTEGER

Assegurar o cuidado pela Natureza e pelo bem-estar de todos.

7. RELACIONAR

Fortalecer a cidadania, as parcerias e os laços da sociedade civil.

8. INFORMAR

Promover políticas de transparência e acesso pleno à informação.

9. CRESCER

Assegurar um desenvolvimento económico estrutural e sustentável.

10. INTEGRAR

Promover uma política integrada para a mobilidade.
Esta Agenda Gaia-2030, de caráter plurianual e estruturante, foi criada após
intenso diálogo institucional e participação cidadã, resultando numa matriz
de ações municipais aprovada no executivo municipal por unanimidade
e transformando-se para a nossa candidatura, que a concebemos e a
apresentamos como mote da nossa gestão, como um elemento orientador,
concetual e estruturado, no presente e no futuro, de planeamento do
processo de desenvolvimento sustentável que preconizamos.
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1
EDUCAR
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Parte significativa do desenvolvimento sustentável de qualquer
comunidade constrói-se em torno de um eixo central - a Educação
e Formação. Nessa medida, a educação e formação inicial das novas
gerações, assim como a sua formação ao longo da vida, configuram-se
como pilares que mereceram uma particular atenção nos últimos anos
e que aprofundaremos durante o próximo mandato.
A diversidade de desafios que, contemporaneamente, o mercado de
trabalho nos coloca, exige uma capacidade permanente de resposta.
Assim, torna-se central uma aprendizagem contínua, razão pela qual
o município assegurará oportunidades de aprendizagem para todos,
assente em claros critérios de qualidade, disponibilizando modelos
e estratégias de formação ao longo da vida. A continuidade de
estabelecimento de parcerias com o Centro de Emprego e Formação
Profissional constituir-se-á, por isso, como um elemento crucial para a
operacionalização desta prioridade do executivo, relativa a uma plena
articulação entre as necessidades de formação evidenciadas pela malha
empresarial concelhia e a cumulativa capacitação de operacionalização
das ações formativas adequadas a essas carências diagnosticadas.
Prosseguindo a nossa afirmação enquanto município que imprimiu
uma especial relevância à área da Educação, queremos, agora, ir
ainda mais longe. Pretendemos ampliar a dimensão do programa
Gai@prende+, alargando-o ao segundo ciclo, sob a lógica do
programa GaiaExperimenta+, no modelo de experiências e de
ateliers. Concretizaremos, também, a adesão à Academia de Código
(Codecademy) e a subscrição da Khan Academy.
A nossa aposta no primeiro ciclo de estudos permitiu, durante o
último mandato, que milhares de crianças tivessem desenvolvido um
conjunto amplo de atividades complementares (nos âmbitos lúdicos
e desportivos e no apoio ao estudo) que valorizam os seus interesses,
a sua formação e contribuem decisivamente para a mobilização social
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que a escola deverá promover. Durante o próximo mandato criaremos
condições ímpares no nosso concelho para que, com as camadas mais
jovens da população, possam ser problematizados temas de relevância
para a sua vida pessoal e comunitária. Para isso, avançaremos com a
criação de um polo de Ciência Viva no Parque Biológico de Gaia,
onde, entre outras áreas, a educação para uma alimentação saudável
terá uma prioridade especial, suportada na adesão do Município de
Gaia ao Pacto de Milão. Será também desenvolvido um projeto de
educação ambiental, em articulação com todas as escolas do concelho.
A aposta, nunca antes realizada, na
requalificação das escolas de proximidade
ASSEGURAR
será para prosseguir, imprimindo uma atenção
especial ao apetrechamento das mesmas com
OPORTUNIDADES
materiais e equipamentos disponíveis para o
DE APRENDIZAGEM
processo de ensino e de aprendizagem, com
clara adequação às necessidades educativas
E UMA EDUCAÇÃO
presentes e futuras. Também por isso, o
DE QUALIDADE, BEM investimento na requalificação das escolas
2/3 (Valadares, Sophia de Mello Breyner
COMO ESTRATÉGIAS E.B.
e Dr. Costa Matos), com recurso a fundos
DE FORMAÇÃO AO
europeus, se afirma com um essencial eixo de
ação, sendo disponibilizado um cabimento
LONGO DA VIDA.
orçamental
importante,
por
parte
do
município, para o investimento nesta área. Fora
dos financiamentos do Quadro Comunitário Portugal-2020, mas sob o
financiamento municipal, assumimos igualmente o compromisso da
reabilitação das escolas EB 2/3 dos Carvalhos e da Secundária de Oliveira
do Douro (ambas em parceria com a tutela).
No que respeita à prioridade das políticas públicas dirigidas às classes
médias, destacamos os apoios sociais universais (na escola ou no apoio
à habitação, por exemplo), a desoneração fiscal (IMI, fatura da água e
extinção da taxa de proteção civil), a diversificação da oferta formativa
para as nossas crianças e jovens, devidamente adequada à construção
de um paradigma de escola para o século XXI. Ainda neste domínio
iremos promover a refuncionalização do Centro Interpretativo da
Afurada e criaremos um Programa Municipal de Natação para todos.
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O reforço dos apoios aos alunos e às famílias até ao 12º ano é também
uma aposta para o novo mandato, procurando assim concretizar a
valorização da formação dos nossos jovens, nomeadamente ao nível do
ensino secundário.
No sentido de enfrentarmos os novos desafios no âmbito da oferta
nacional de prestação de cuidados na primeira infância, pretendemos
criar uma rede municipal de creches como instrumento de promoção
da natalidade e de apoio às famílias, prioritariamente em articulação com
as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.
Parte central do trabalho desenvolvido em prol da comunidade torna-se,
aos olhos de alguns, “invisível”, mas, para outros, torna-se verdadeiramente
essencial para a manutenção da sua qualidade de vida. O investimento
realizado no programa Gai@prende+(i), na sua vertente de apoio
aos cidadãos portadores de deficiências, foi um eixo fundamental
de promoção de inclusão e veículo primordial para a promoção da
igualdade de oportunidades. Nessa medida, aprofundaremos os seus
limites de ação. Conscientes de que se trata de uma área que não é
da responsabilidade formal da Câmara Municipal, continuaremos, no
entanto, a considera-la essencial para a construção de uma sociedade
mais solidária e mais coesa, razão pela qual prosseguiremos e reforçaremos
o apoio a estas crianças e às suas famílias, levando a cabo um plano de
intervenção que já hoje se afirma como um exemplo nacional de boas
práticas. Apostaremos ainda, na criação de um Programa Municipal de
Saúde Oral, bem como de um Programa Municipal de Saúde Visual,
decisivos para a qualidade de vida das próximas gerações gaienses.
A construção, sempre inacabada, de uma sociedade mais justa e
equitativa passa por prestar apoio a todos os cidadãos, com ênfase
particular para os mais fragilizados e desfavorecidos. Investiremos, por
isso, no apoio domiciliário e na teleassistência. Criaremos ainda um
gabinete de apoio à família, no âmbito do Projeto Gai@família+,
suportado na rede social das freguesias e explorando novos canais de
comunicação entre todos os atores institucionais, quer no combate à
pobreza, quer na prevenção de mecanismos (re)produtores da pobreza
e da exclusão social.
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2
CUIDAR
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A construção de uma sociedade mais coesa passa, inevitavelmente,
pelas questões da saúde, quer ao nível da promoção de práticas de
vida saudáveis, quer ao nível da disponibilização de cuidados de saúde
em concordância com as necessidades e exigências do nosso tempo. O
contínuo envelhecimento da população lança-nos, diariamente, novos
desafios, aos quais durante o próximo mandato daremos novas respostas.
O aumento da qualidade de vida dos nossos munícipes passa também
por outros vetores essenciais. Impulsionaremos, nessa medida, a
ampliação da rede de espaços formais e informais de formação para
a população sénior.
Um dos maiores desafios lançados no início do mandato (e que
apenas alguns acreditavam que fosse possível) foi concretizado, com
as evidentes mais-valias para toda a região - o projeto de ampliação
e renovação do Hospital de Gaia, com urgências polivalentes e
um papel fortalecido da unidade de neonatologia e maternoinfantil. A contribuição financeira da autarquia foi decisiva para
esta grande vitória para o nosso concelho, tal como a vontade
e a força política exercida junto do Governo para a consecução
deste antigo desejo de todos os gaienses. Também nesta área
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continuaremos a contribuir para a melhoria dos cuidados de
saúde para todos - cuidados primários, paliativos e continuados nomeadamente com a construção dos novos Centros de Saúde de
Vilar de Andorinho e da Madalena, bem como a reabilitação de
outros equipamentos congéneres, como o Centro de Saúde dos
Carvalhos e a manutenção do polo de saúde da Afurada.
A consciência, acima referida, do desenho etário da nossa comunidade,
leva-nos a priorizar medidas de promoção de envelhecimento
ativo. Criaremos, por isso, uma plataforma de envolvimento em
atividades sociais, voluntariado e parcerias, suportada no Cartão
do Envelhecimento Ativo (Gaia Idade+).
Cuidar passa também por integrar no mercado de trabalho os cidadãos
portadores de deficiência, pelo que iremos promover a construção
de um Centro de Atividades Ocupacionais (CAO). Nesta área, em
paralelo com o investimento em contexto escolar, continuaremos a dar
apoio às terapias e às atividades adaptadas para crianças e jovens
com necessidades educativas especiais e criaremos (para estas e para
outras valências) uma piscina na esfera da Estação Litoral da Aguda
para desenvolvimento das atividades de uma Escola de Mergulho e
para que sejam levadas a cabo sessões de talassoterapia.
Em todo este eixo procuraremos criar parcerias com as empresas do
concelho (através do Projeto Gaia Solidária) e iremos reforçar o Banco de
Voluntariado, que, entre outras valências, promoverá o relacionamento
intergeracional, através de um maior envolvimento dos jovens.
As emergências sociais decorrentes dos fogos florestais que, nos
últimos anos, têm atingido o nosso país, são essencialmente
consequentes do descuido na gestão dos terrenos, sejam eles da
esfera pública ou privada. No sentido de dar uma resposta municipal
eficaz a essa problemática, agindo com antecipação a um futuro
problema que possa vir a assolar o nosso concelho, pretendemos criar
uma equipa de proteção civil destinada à identificação de terrenos
privados abandonados e com potencial de perigo.
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CONTRIBUIR
PARA A MELHORIA
DOS CUIDADOS
DE SAÚDE PARA
TODOS, CUIDADOS
PRIMÁRIOS,
PALIATIVOS E
CONTINUADOS.
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3
PROMOVER
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Vila Nova de Gaia é um território com responsabilidades acrescidas no
contexto nacional e, em especial, no contexto regional. A sua localização
estratégica, mas sobretudo a sua dimensão e a sua diversidade
territorial, são mais-valias essenciais que se deverão constituir como
pilares de um desenvolvimento sustentado, em prol dos interesses e
das necessidades de todos os Gaienses.
Um elemento central para a construção de uma comunidade onde
os limites da estabilidade, da garantia e da equidade prevaleçam, é o
emprego – um emprego estável e de qualidade, também ele promotor
da mobilidade social ascendente. A área da empregabilidade merecerá
também uma atenção especial nos próximos quatro anos, não tanto
pela criação direta de emprego, mas pela promoção de políticas
eficazes que ajudem a atrair investimento indutor de empregos de
qualidade. A criação do Gabinete Go.on – Invest in Gaia irá potenciar
as oportunidades de investimento e a criação de emprego em Vila Nova
de Gaia, quer em contactos nacionais, quer em contactos internacionais.
Paralelamente, pretendemos continuar a desenvolver uma política
de desoneração fiscal às empresas e, em simultâneo, desenvolver
programas de estágios académicos e profissionais que possam
contribuir para a integração de desempregados no mercado de
trabalho e de jovens à procura do primeiro emprego.
No quadro de desenvolvimento sustentável que pretendemos para
Vila Nova de Gaia, o acesso a fundos europeus é absolutamente
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determinante. Nessa medida, vamos candidatar a esses fundos
os projetos elaborados nos últimos anos e que, pela ausência de
quadro comunitário, não foram concretizados. No entanto, lutamos
e conseguimos um pacote financeiro muito importante no âmbito
do Norte 2020, com a aprovação do PEDU (Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano), cujas candidaturas apenas se iniciaram em
meados de 2017!
A utilização do novo quadro de financiamento Portugal-2020, com
novos investimentos alicerçados no cruzamento entre a inovação e
a vertente humanista e sustentável é uma prioridade do próximo
mandato, ao mesmo tempo que iniciaremos a preparação dos
grandes projetos estratégicos para o próximo quadro comunitário,
que se desenrolará a partir de 2021.
O recurso aos fundos europeus poderá ainda apresentar-se como
crucial para promover a utilização dos transportes coletivos (eficientes
e sustentáveis) em todo o território de Vila Nova de Gaia. Após o recente
início do projeto que, a curto prazo irá levar o metro até Vila D’Este,
dedicar-nos-emos ao planeamento da segunda nova linha, que realizará
a ligação das Devesas ao Campo Alegre, com uma nova ponte paralela
à da Arrábida e servindo freguesias como Vilar do Paraíso, Canidelo,
Madalena, Santa Marinha, entre outras. Iniciaremos ainda a reabilitação
da linha do Norte, no troço Ovar-Vila Nova de Gaia, juntamente com a
reabilitação da Estação de General Torres e arrancaremos com os projetos
necessários para o estudo de viabilidade de uma nova linha ferroviária
para passageiros e mercadorias, deixando o atual troço da linha do
Norte para uma serventia mais urbana e intermodal.
No domínio da integração tarifária, e dando cumprimento a uma
aspiração de anos, será concluída a ligação entre a cota alta e a cota
baixa do centro histórico através da utilização, no teleférico, do
sistema intermodal “Andante” (permitindo o relacionamento modal
entre o Metro, a estação do Jardim do Morro e a frente histórica ribeirinha).
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Na A1 serão prioridades o alargamento no troço Santo Ovídio-Arrábida,
assim como a criação da entrada (norte) e saída (sul) no nó da Feiteira.
Será também concretizada a rotunda norte de Santo Ovídeo, que irá
melhorar a circulação na atual rotunda. Destaque-se ainda a construção
da travessia subterrânea no nó ferroviário da Granja.
Assumiremos, ainda, o projeto de criação de respostas ao nível da
mobilidade suave (seja em bicicleta, seja em outras formas de mobilidade).
A promoção de um futuro mais promissor passa também por apoiar
as famílias através de políticas de desoneração fiscal (IMI, fatura da
água e taxa de proteção civil) e com medidas de apoio à infância e à
população sénior. Apostaremos ainda na requalificação da rede viária
secundária, bem como de outros espaços públicos, procurando, a título
experimental, entender como poderemos contribuir para a promoção
de uma utilização mais recorrente de transportes partilhados por
parte dos cidadãos de Vila Nova de Gaia.
A valorização das acessibilidades aos Parques Empresariais e às Zonas
Industriais constitui-se como um imperativo fundamental para o
desenvolvimento económico do concelho. Nessa medida, apostaremos
na valorização desta rede viária, que permitirá ganhos de eficiência
para as empresas com o encurtamento de prazos de distribuição de
mercadorias ou de acesso a matérias-primas.
Gaia apresenta-se como um concelho com grande potencial turístico,
pelo que a autarquia continuará a assumir o seu papel decisivo no
desenvolvimento deste setor, pelo contributo que as suas políticas
públicas poderão imprimir na criação de milhares de postos de trabalho,
diretos e indiretos, com os mais diversificados níveis de habilitações
académicas e profissionais.
De novo, a questão do início da discussão preparatória das metas de
investimento para o novo Quadro Comunitário pós-2020 é essencial,
não apenas correspondendo ao desafio lançado pelo Governo, mas
também assumindo o trabalho preparatório que nos garante viabilidade
dos projetos e uma discussão o mais alargada possível.
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4
INOVAR
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Vila Nova de Gaia experienciou, pela ação do atual executivo municipal,
um novo conjunto de políticas sociais que permitiram alavancar um apoio,
sem precedentes, nos mais diversos nichos de população do concelho.
Nessa medida, a capacidade de inovar nas políticas sociais, suportadas
numa rede de agentes e parceiros, continuará a apresentar-se com
uma marca da nossa intervenção. Iremos prosseguir no desenvolvimento
de uma agenda de direitos sociais, com enfoque na educação, na saúde,
na habitação, na segurança, no emprego e no ambiente.
As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) tiveram, ao
longo dos últimos anos de crise económica, um papel decisivo no suporte
às famílias, pelo que o Município continuará a apoiar estas organizações
de proximidade, através do prosseguimento de protocolos de parceria.
A rede social que se estabeleceu no âmbito da dinamização do projeto
Gai@prende+ ou do Gaia+Inclusiva afirmar-se-á, no próximo mandato,
também como um excelente suporte para a implementação de novos
projetos e onde o Conselho Local de Ação Social (CLAS) poderá assumir
um papel determinante, comparticipando (total ou parcialmente) as
candidaturas aprovadas para as IPSS e associações sociais do concelho.
A implementação de um inovador modelo transparente e humanista de
governance, com mecanismos de controlo e de fiscalização ao nível de
todas as práticas municipais e de parceria será, durantes os próximos anos,
crucial para continuarmos a construção de um modelo de gestão ainda
mais coeso e de livre escrutínio por parte da população do concelho.
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Tendo em conta que todas as medidas políticas deverão estar
devidamente alicerçadas nas necessidades e interesses das pessoas,
assumimos o papel central da requalificação de equipamentos
urbanos e escolares, assim como dos eixos viários secundários,
também elas medidas centrais no desenvolvimento social que todos
desejamos. A reabilitação urbana, no contexto de uma cidade mais
inclusiva, merecerá também da nossa parte uma atenção especial nos
próximos quatro anos.
Considerando que o meio urbano requer constante revitalização das
dinâmicas e das respostas sociais, aprofundaremos os eixos de ação do
Programa Gaia+Inclusiva, criado em 2015, na perspetiva de continuar
a dar respostas eficazes às necessidades das famílias, enquanto
elemento estruturante de cada uma das nossas comunidades. Neste
âmbito, responderemos nas situações mais urgentes, ajudando as
famílias a gerir situações delicadas como a doença, a desagregação
familiar, o apoio às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e
o aconselhamento relativo ao sobre-endividamento e ao desemprego.
Levaremos ainda a cabo, com especial atenção, o Programa Municipal
de Apoio ao Arrendamento (quer no eixo do apoio direto às rendas,
quer no eixo da aquisição e/ou construção de casas municipais para
públicos específicos de classes médias, sejam jovens ou famílias
monoparentais) e o Programa Municipal de Apoio a Estágios
Profissionais Remunerados.
A inovação social passará ainda pela promoção de projetos de
microcrédito e pela implementação de ninhos de empresa que têm,
neste terceiro setor, um importante espaço para a inovação, assim
como um grande potencial de impacto e de alcance.
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PROMOVER
INTERVENÇÕES
NA ÁREA DA
INOVAÇÃO
SOCIAL PARA
AS PESSOAS.
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5
CRIAR
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Nos dias de hoje, os cidadãos e as respetivas famílias enfrentam
rigorosos desafios que lhes são colocados pelo mercado de trabalho
(entre outros) elevando os seus níveis de ansiedade e de angústia.
Torna-se, nessa medida, essencial uma correta e articulada simbiose
entre os exigentes períodos de trabalho e os necessários momentos
de lazer. Assim sendo, a criação de espaços e de eventos que possam
garantir a todos (sem exceção) momentos de descanso e de fruição,
assim como de veiculação de conhecimento (nas mais variadas
áreas do saber), torna-se essencial e será alvo de atenção cuidada
durante o próximo mandato. O livre acesso à cultura, instrumento
de essência democrática e promotor da cidadania, é uma exigência
que o nosso executivo assume por inteiro. A cultura não pode ser, e
não será em Vila Nova de Gaia, apenas para alguns, e o investimento
realizado na área das Expressões no âmbito do Projeto Gai@prende+
é um exemplo bem claro do caminho já percorrido. Pretendemos, por
isso, continuar a apostar no acesso de todos à cultura, ao desporto
e ao lazer, investindo na realização de acontecimentos, de índole
diversa, de forma regular, que proporcionarão não só a dinamização
da dimensão social do território como serão motores de um concelho
de Vila Nova de Gaia contemporâneo e cosmopolita. Acontecimentos
como o Festival Marés Vivas ou os concertos no renovado Jardim
do Morro serão para manter, sendo, paralelamente, desenvolvido um
programa cultural e recreativo adequado aos mais diversos públicos e
faixas etárias da população de Gaia.
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É também um desafio que queremos abraçar nos próximos anos o de
continuar a levar a cultura, o lazer e o desporto a todo o concelho.
A valorização do associativismo é uma opção fundamental para
conseguir garantir, em todas as freguesias, o acesso equitativo a estas
duas áreas essenciais. As associações e clubes de Vila Nova de Gaia são
estruturas essenciais da nossa identidade e veículos permanentes da
multiplicidade identitária que nos caracteriza. Integrar esses dispositivos
sociais na rede social inicialmente criada entre a autarquia, o terceiro
setor e as escolas poder-se-á configurar como uma estrutura horizontal
central para a construção de uma comunidade mais forte e mais
coesa, sempre num cumulativo respeito pelas suas especificidades.
Apostar na qualificação de todos os agentes desta rede, com o paralelo
estabelecimento de pontes e de momentos de trabalho e fruição em
comum, é uma aposta decisiva para os próximos anos.
A Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de
Gaia, uma aposta concretizada, continuará a
GARANTIR O
afirmar-se como uma marca, na área da cultura,
Vila Nova de Gaia e no país (assim como
ACESSO À CULTURA, em
o Festival Internacional de Música de Gaia
AO LAZER E AO
ou o Festeatro). Será um desafio a abraçar o
aprofundamento da articulação deste evento
DESPORTO
com as instituições escolares de Vila Nova de
Gaia (procurando que os nossos alunos possam
PARA TODOS.
fazer parte integrante deste projeto, nas suas
mais variadas valências – reflexivas, expositivas,
etc.) e com a rede de instituições culturais
e museológicas já sedimentadas por todo o concelho. Daqui resulta
a prioridade à criação de um polo-atelier de criação e de exposição
(por compra ou arrendamento), prioritariamente para jovens artistas, a
localizar num pavilhão da antiga fábrica Coats&Clark, como espaço de
criação, fruição e partilha cultural.
Continuaremos também a valorizar o trabalho com as instituições que,
em Vila Nova de Gaia, desenvolvem atividades na área das expressões
artísticas, nomeadamente nas áreas da dança e da música.
A existência de espaços e de equipamentos públicos condignos e
reabilitados é decisiva para o sucesso da ação das mais diversificadas
organizações patentes no concelho, sejam elas de cariz municipal ou
associativo. Depois do investimento realizado na requalificação de
vários equipamentos, no decurso do último mandato (vejamos o caso
concreto do Auditório Municipal), prevemos, durante o próximo ciclo,
avançar com a construção do Centro Cultural e de Congressos de
Gaia, aposta que nos permitirá receber e conceber acontecimentos de
grande escala e de relevância, não só municipal, como regional.
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A criação do Centro Arqueológico do Monte Murado e a criação
do Museu das Causas são também propostas centrais na afirmação
da nossa história e do nosso património, assim como na construção
de uma sociedade mais solidária, assente em valores de indiscutível
validade para um futuro promissor da Humanidade.
Destaque-se, ainda, na perspetiva de promoção de momentos de
entretenimento e de lazer para os cidadãos e para as suas famílias, o
investimento na construção e na reabilitação de espaços ajardinados
nas proximidades das zonas residenciais e nas margens do Douro, assim
como nos quilómetros de praias que tanto valorizam o nosso território.
Durante o presente mandato procuramos dar uma especial atenção
às questões da segurança em espaço público, implementando
policiamento de proximidade nas escolas e nas urbanizações sociais
(com a Polícia Municipal) e instalando sistemas de videovigilância no
Centro Histórico e em espaços de maior risco de segurança.
Avançamos com o estudo do parque arbóreo do concelho e
intensificamos a manutenção dos jardins e parques. A nossa aposta
continuará a passar pela criação de melhores espaços ajardinados,
com flores da época e com árvores autóctones, na perspetiva de
desenvolvimento de um espaço urbano adequado ao século XXI,
que, pela sua estrutura e acessos, possa ser vivenciado por todos,
nomeadamente por cidadãos portadores de deficiência e com
mobilidade reduzida.
A área do desporto é um pilar fundamental na qualidade de vida dos
cidadãos. O concelho irá continuar a apostar, de forma continuada, na
reabilitação de infraestruturas desportivas e na organização de eventos
que promovam o desporto para todos, como é o caso dos Jogos
Juvenis de Gaia ou dos Jogos do Eixo Atlântico.
Criar-se-ão ainda novos espaços de lazer e fruição, como o Parque de
São Paio ou o Parque de Santa Luzia (ambos abertos a “patudos”).
Reforçar-se-á o papel do Parque Maria Pia e assumiremos com a
Câmara do Porto a prioridade à refuncionalização da Ponte Maria Pia.
Nesta esteira, a manutenção e valorização das nossas identidades e
idiossincrasias (pela gastronomia, folclore, bandas filarmónicas, entre
muitos outros), serão elementos centrais do trabalho a desenvolver, na
senda do que foi feito no nosso primeiro mandato.
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6
PROTEGER
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A aposta realizada pelo presente executivo municipal, durante este
último mandato, na esfera educativa, sublinha, de forma inequívoca,
a prioridade concedida à promoção e desenvolvimento de um
Futuro sustentável. O futuro faz-se também afirmando, no presente,
a necessidade de assegurar que as próximas gerações possam usufruir,
com qualidade, dos recursos naturais ao nosso dispor. Assegurar o
cuidado pela natureza e pelo bem-estar de todos passa por adequar as
práticas à necessária proteção do meio ambiente, reduzindo a pegada
ecológica em cada uma das nossas ações. Nestes âmbitos estamos a
inovar nos processos de recolha do lixo doméstico, com a utilização
das práticas de recolha e de reciclagem mais eficazes, e vamos iniciar
um modelo experimental de recolha de lixo porta-a-porta. A
substituição do glifosato pela monda térmica, iniciada neste mandato
a título experimental, deve reforçar-se, bem como a generalização das
luminárias de LED na iluminação pública.
Estas medidas inspiram-se e enquadram-se nas exigências subscritas
por Portugal na Conferência de Paris, assumindo a descarbonização da
economia como eixo fundamental de combate às alterações climáticas.
Proteger passa também por criar novos espaços de fruição, como o
Parque de São Paio e o Parque de Santa Luzia, assim como uma piscina
marítima (Piscinas de Ondas), reabilitando, paralelamente, outros
espaços de lazer como o Monte da Virgem e a Serra de Negrelos,
tendo atenção ao facto de serem espaços com propriedade privada.
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Se a criação e reabilitação de espaços de fruição é determinante, a
afirmação do papel de espaços e recursos já legitimados, como o
Parque Biológico ou a Estação Litoral da Aguda, torna-se igualmente
decisiva, acima de tudo pela defesa do papel da educação ambiental
que pretendemos priorizar através de um programa articulado com os
agrupamentos e escolas de Vila Nova de Gaia. O Aterro de Sermonde,
adaptado a parque lúdico e de educação ambiental, constituir-se-á
também como um novo dispositivo ao serviço de toda a comunidade.
O trabalho realizado nos últimos quatro anos na área da proteção
animal foi absolutamente ímpar e marcante na nossa comunidade.
Foram centenas os animais adotados nas diferentes iniciativas
realizadas. Com a futura construção da Plataforma de Acolhimento
e Tratamento Animal (PATA) estamos certos que o trabalho nesta
área irá avançar para um patamar ainda mais decisivo na defesa dos
direitos dos animais e de valorização e dignificação de estruturas
de apoio à causa animal (por onde passa, por
exemplo, a criação de uma praia acessível para
ASSEGURAR O
“patudos” e de parques verdes onde os mesmos
possam ter acesso). Assim sendo, prosseguiremos
CUIDADO PELA
o desenvolvimento de políticas de defesa
animal (em consonância com a legislação
NATUREZA E
vigente), imprimindo um especial relevo às de
PELO BEM-ESTAR
prevenção do abandono, acolhimento/adoção
e assistência ao tratamento, continuando a
DE TODOS.
declarar o concelho como Amigo dos Animais e
respeitador dos seus direitos.
Destaque-se ainda que se a criação e manutenção de espaços públicos
para os gaienses é uma prioridade assumida por este executivo, a
capacitação de os adaptar às novas necessidades e exigências de uma
cidade de Gaia mais cosmopolita, que dedica particular atenção ao
Turismo (e aos seus atores), é decisiva para alavancar parte essencial
da nossa economia. Nessa medida, queremos captar novos públicos
para a cidade, com, por exemplo, o reforço do turismo de ambiente
e iremos, cumulativamente, concretizar a Candidatura do Centro
Histórico de Gaia a Património Mundial da Humanidade. Iremos
também implementar uma taxa municipal turística (no valor de 1,5€
por dormida) para todos aqueles que nos visitem, na perspetiva de
promoção de um desenvolvimento sustentável, alocando esse valor a
projetos municipais de relevância turística, à limpeza e à manutenção
de espaços públicos, assim como à sua proteção e reabilitação.
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Igualmente decisiva, quer para quem cá reside quer para quem nos visita,
é a dimensão da segurança, que pretendemos reforçar, bem como o
papel das diferentes forças de segurança que atuam no nosso território.
A proteção, no plano de desenvolvimento sustentável que queremos
concretizar em Vila Nova de Gaia, passa também por garantir
mecanismos de proteção às famílias, nomeadamente ao nível da
proteção e da guarda de crianças de famílias monoparentais ou no
acesso destas à habitação. Também a este nível, a Câmara Municipal,
através da sua empresa participada com competências delegadas na
área da habitação, assumirá a aquisição de imóveis pelo valor em dívida,
a famílias com dificuldades em cumprir com o crédito à habitação e
com pendência de processos de execução de hipoteca. Nessa medida,
procurará criar condições para que as famílias possam ter alguma
estabilidade na sua habitação, ainda que em contextos mais delicados.
Irá ainda desenvolver um trabalho articulado com as entidades centrais
competentes, para a elaboração de instrumentos como a criação
de seguros de rendas, a facilidade de financiamento à reabilitação
de habitações para arrendamento prolongado e o enquadramento
fiscal mais favorável. A implementação de parcerias entre o Município
e os promotores privados, com vista ao aumento da oferta de novas
habitações para arrendamento a preços acessíveis, será também uma
prática durante o próximo mandato.
A prevenção ao nível da saúde é também um elemento chave do
nosso projeto, pelo que vamos introduzir no Programa Municipal de
Apoio à Vacinação (suplementar ao Plano Nacional de Vacinação) as
vacinas Rotatec (contra o Rotavírus) e Bexsero (contra a meningite
bacteriana), alargado a todas as famílias de Vila Nova de Gaia, desde
logo como instrumento de apoio à natalidade, mas também como
estratégia de política pública.
Por último, conscientes que a sustentabilidade do desenvolvimento
depende, em grande medida, da forma como os recursos naturais são
explorados, e que só através de ganhos na produtividade material e
melhor aproveitamento do valor dos bens produzidos conseguiremos
reduzir a pressão hoje existente sobre o Planeta, a economia circular
será uma prioridade do executivo municipal para o próximo ciclo. O
papel da Câmara Municipal, neste propósito, contemplará atividades
que irão desde a introdução desta temática no âmbito do Programa
Gai@prende+, até à eliminação da utilização de pesticidas nos jardins,
parques e áreas verdes públicas, substituindo-os por composto
orgânico produzido pela SULDOURO. Procederemos ainda à redução da
utilização de água potável na rega de jardins e áreas verdes municipais,
recorrendo, para tal, à instalação de reservatórios que permitam efetuar
a contenção de águas pluviais para posterior utilização nesse contexto.
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7
RELACIONAR
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Vila Nova de Gaia é um território com uma identidade prismática,
constituído por muitas faces distintas, mas que, unidas, produzem um
conjunto absolutamente singular. Somos mar, somos rio, somos serra.
Temos cidade e campo, mas o que mais nos identifica são as pessoas
- gente tão diferente, mas tão igual na paixão pela sua terra. Nessa
medida, continuaremos a priorizar o fortalecimento da cidadania,
da coesão social, da igualdade de género, da convivência sadia
entre diferentes grupos socioeconómicos, a intergeracionalidade
e o trabalho em rede (interinstitucional e cooperativo, também
dinamizado pelas parcerias com a sociedade civil). Trabalhar em
rede com as pessoas e com as instituições de Vila Nova de Gaia é
uma das chaves para o sucesso de qualquer projeto autárquico e o
exercício que o nosso executivo construiu nos últimos quatro anos,
no âmbito do programa Gai@prende+, é disso uma prova concreta.
Conseguimos estabelecer sinergias únicas entre as juntas de freguesia
(num processo efetivo de descentralização ) e os estabelecimentos de
ensino, entre estes e as IPSS – todo um caminho de trabalho conjunto
para aprofundar, valorizando todos atores e as suas dinâmicas,
incrementando o papel e o potencial da economia social.
Juntar pessoas significa, também, aproximar gerações. A única resposta
socialmente possível é a de mostrar a importância da colaboração
entre as várias gerações na construção de uma comunidade mais
forte, mais coesa e mais solidária. Desenvolveremos um programa
de educação intergeracional e criaremos a Universidade Gaia-Maior,
que surgirá como complemento às inúmeras universidades sénior que
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temos apoiado em muitas freguesias do nosso concelho. O desafio
é agora o de conseguir fazer chegar a cada vez mais pessoas estes
dispositivos de envelhecimento ativo e, neste limite, a promoção do
voluntariado jovem pode ter uma importância muito significativa.
Mas o envolvimento e a participação dos cidadãos num projeto
como o que temos vindo a desenvolver em Vila Nova de Gaia, passa,
inevitavelmente, pela capacidade de o município promover a
participação cívica na gestão autárquica. No último ano estivemos, em
variados momentos, em todas as freguesias, a dinamizar presidências
abertas, apresentando e discutindo o nosso exercício. Foram também
sempre muito participados os fóruns temáticos criados pelo Município,
para auscultação dos interesses e necessidades da população de Vila
Nova de Gaia. Pretendemos continuar a explorar novas formas de
participação das mulheres e dos homens de Gaia na discussão do
nosso futuro comum, a começar pela criação do Fórum de debate
de ideias para jovens, com periodicidade trimestral, em todas as
freguesias. A democracia participativa e colaborativa é, em Gaia, uma
realidade, sendo os orçamentos participativos um exemplo, bem
como o destaque dado aos diferentes Conselhos Municipais (sejam eles
o da Educação, da Segurança ou da Juventude). A simplificação dos
processos administrativos, a transparência, a consulta e participação
aberta dos cidadãos, num modelo de smart cities é também uma
aposta decisiva para o próximo mandato, onde pretendemos continuar
a aproximar as pessoas do exercício autárquico, criando, a título de
exemplo, a figura institucional do Provedor do Cidadão.
Manter-se-á a articulação metropolitana, quer pela participação de Gaia na
Área Metropolitana do Porto, quer pela participação na Frente Atlântica.
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FORTALECER
A CIDADANIA,
AS PARCERIAS
E OS LAÇOS DA
SOCIEDADE CIVIL.
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8
INFORMAR

34

PROMOVER
POLÍTICAS DE
TRANSPARÊNCIA
E ACESSO PLENO
À INFORMAÇÃO.
A democracia não é uma formalidade que se esgota no encerramento
das mesas de voto. É um processo de construção contínuo onde
a informação ganha, nos nossos dias, uma importância acrescida.
A promoção de políticas de transparência e de acesso pleno à
informação é uma obrigação de qualquer equipa executiva eleita
para o exercício de cargos públicos e, por isso, no decurso do exercício
autárquico criamos e desenvolvemos novos canais de comunicação com
os gaienses. Desenvolvemos um novo website institucional e estivemos
presentes nas redes sociais, num processo contínuo de aproximação
aos cidadãos. Criamos novos mecanismos de comunicação com a
disponibilização de aplicações para contacto direto entre os munícipes
e os serviços municipais, como é o caso concreto da app “Cidadão
Gaia”. Os relatórios de atividades e as contas do Município foram
disponibilizados eletronicamente.
Todas estas medidas de transparência e de acesso pelo à informação
foram centrais para a significativa subida no ranking nacional de índice
de transparência municipal. Um olhar atento ao desenvolvimento
galopante das ferramentas que vão sendo criadas, a cada momento,
continuará a ser uma prática do próximo mandato, onde continuaremos
a promover a proximidade entre os eleitos e os seus eleitores.
A promoção de políticas de acessibilidade 360° será uma aposta para
o próximo mandato, não apenas por se dever constituir como uma
obrigação de qualquer executivo municipal, mas também porque
acreditamos que esta abordagem é geradora de uma intervenção
dos cidadãos na gestão da cidade, alavancando comportamentos
produtores de ganhos para toda a comunidade. Esta visão obrigará ao
desenvolvimento de uma abordagem integrada, criando novos canais
de interação com os cidadãos, assim como avançados procedimentos
de produção de informação, envolvendo equipas municipais (de frontoffice e de back-office) portadoras de formação adequada.
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CRESCER
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A enorme dívida da Autarquia, existente quando assumimos a gestão
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, nunca serviu de justificação
para esta ou aquela medida política, mas, obviamente que a brutal
dimensão da mesma nos obrigou a dar-lhe uma atenção muito
especial. Assumimos como um dos principais desígnios colocar,
durante o presente mandato, as contas no verde (compromisso que
muitos não acreditavam ser possível cumprir). Não porque as contas
no verde sejam um valor político em si mesmo, mas porque se trata
de uma condição essencial para potenciar o crescimento económico
que desejamos para a nossa comunidade, desde logo porque viabiliza
o acesso sem restrições aos fundos comunitários. Foi um caminho
duro, mas que, com perseverança e forte sentido de responsabilidade,
percorremos com ímpar dedicação. Cumprimos esse propósito no
passado mês de julho. Estamos agora numa situação financeira que
nos permitirá ir mais longe, no sentido de construir os projetos que
os gaienses mais necessitam, e, paralelamente, continuar a manter a
sustentabilidade financeira do município.
Pretendemos continuar a assegurar um desenvolvimento económico
estrutural e sustentável, numa combinação virtuosa entre o crescimento
(na lógica da produção de bens e de serviços, melhorando as respostas
sociais e a qualidade de vida) e a sustentabilidade (na lógica da preservação
dos recursos e da sua utilização inteligente e sem hipotecar gerações futuras).
O nosso exercício autárquico fica definitivamente marcado pela
capacidade de reduzir (de forma absolutamente esmagadora) a dívida
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da autarquia e, em simultâneo, ter conseguido diminuir taxas e impostos
das empresas e das famílias. Conseguimos, cumulativamente,
encurtar drasticamente os prazos de pagamentos aos fornecedores
e, ao mesmo tempo, concretizamos um plano de intervenção e de
manutenção em diversos equipamentos, nas escolas e nos eixos
viários. Foram mais de duas centenas de estradas e muitos quilómetros
intervencionados. Foi ainda concretizado o alargamento da autoestrada
A1 e construídos, com um grande esforço financeiro do Município, os
nós rodoviários dos Carvalhos e de Santo Ovídeo.
Pretendemos, nos próximos quatro anos, para
além de prosseguir a contínua valorização
PROMOVER
das estradas do nosso concelho, valorizar a
aposta nos eixos viários que servem as zonas
UMA POLÍTICA
industriais, criando melhores condições para
INTEGRADA PARA
as nossas empresas e, com isso, potenciar o
crescimento económico. Constituir-nos-emos
A MOBILIDADE.
com um parceiro facilitador, que procurará
resolver todos os fatores de contexto que sejam
um entrave à competitividade de cada empresa que se localize ou se
venha a localizar em Gaia.
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A manutenção constante dos equipamentos municipais (seja na área da
Cultura, na área do Desporto ou na área da Educação), assim como o apoio
à conservação dos equipamentos das IPSS e das demais associações, será
também uma aposta do nosso executivo para o próximo mandato.
Reconhecendo as assimetrias que marcam o nosso território,
pretendemos continuar a promover uma melhor distribuição do
investimento por toda a região, trabalhando em prol de uma maior
coesão municipal. A prioridade dada ao terceiro setor assumir-se-á
como um instrumento essencial nesta intenção de consecução de um
desenvolvimento mais homogéneo de todo o concelho. A promoção
da economia social continuará a apresentar-se como uma aposta
municipal permanente, tal como a nossa capacidade de apoiar o
nascimento de novos projetos, sejam eles nas áreas mais tradicionais
ou nas mais inovadoras.
Continuaremos a trabalhar de uma forma especial com os feirantes e a intervir
nos diversos espaços das feiras, de modo a encontrar soluções que ajudem a
potenciar essa dimensão, importantíssima, da nossa vida comunitária.
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INTEGRAR
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A diversidade das características das mais variadas áreas do território
de Vila Nova de Gaia é uma das suas maiores riquezas. No entanto,
essa heterogeneidade também nos coloca nas mãos um conjunto de
grandes desafios, entre eles o da mobilidade concelhia.
Dedicaremos, por isso, no próximo mandato, uma atenção muito
especial à mobilidade nas mais variadas áreas do concelho, na perspetiva
de continuarmos a construir uma realidade mais uniforme e integrada.
Somos, neste limite, conscientes da problemática da mobilidade interfreguesias e da existência de um conjunto de dificuldades de circulação
em algumas das regiões concelhias. Cientes e conhecedores desta
realidade, trabalhámos, no último mandato, para ganhar poder de
intervenção no domínio dos transportes dentro do município, tendo
sido dados passos essenciais para uma mudança de paradigma a curto
prazo, frutos de muita dedicação e de muita perseverança, na íntegra
defesa dos interesses dos cidadãos de Gaia. Assim sendo, no contexto
da Cidade Inteligente a da Mobilidade Urbana conseguimos participar
na gestão da STCP pelo que, de agora em diante, teremos uma palavra
num dos elementos centrais do projeto integrado de mobilidade
que queremos construir em Gaia (alavancado numa numa lógica de
desenvolvimento sustentável do meio, nas suas vertentes ambientais,
sociais e económicas). Como plataforma de ensaio a um modelo de
mobilidade em modo de serviço propõe-se que, em articulação com
a Metro do Porto, a nova Estação de Metro Manuel Leão disponibilize
(em regime de prestação de serviços de mobilidade integrado, que
contemple um título de transporte modal) horas de utilização de
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veículo em regime privado, com possibilidade de carsharing e o
respetivo parqueamento na estação referida. Esta aposta nos Interfaces
intermodais terá ainda como elementos nucleares a estação de Metro
de D. João II (polo fundamental para o corredor da EN 222 e Avenida
da República) e a Estação das Devesas (que deverá servir, num futuro
próximo, de interface no fecho do anel de Metro da cidade).
Para ambos os equipamentos projetam-se parques de estacionamento
com tarifário dedicado aos utentes dos transportes públicos, sendo
intenção do município que o título inclua o parqueamento das viaturas
próprias. Sobre a rede de transportes urbanos em modo rodoviário, a
estratégia passa por consolidar a complementaridade entre os diversos
operadores, garantindo a necessária articulação para que os utentes
dos títulos intermodais possam beneficiar de maior oferta de serviços.
A isto soma-se a crescente utilização de novas tipologias de veículos,
associados essencialmente ao setor do Turismo, dos quais os TUK-TUK,
sightseeing e veículos de Turismo são apenas exemplos. Nestes casos
concretos, a pressão e o impacto negativo que estes veículos geram na
gestão do espaço público e na qualidade do ar das cidades obrigam
a claras estratégias de valorização do transporte coletivo como meio
preferencial de mobilidade em meios urbanos.
No entanto, não declinamos a importância do
transporte individual e, por isso, apostamos na
PROMOVER
reabilitação da rede viária secundária, embora
conscientes que a parte mais significativa da
UMA POLÍTICA
solução para os problemas de mobilidade
INTEGRADA PARA
dos Gaienses, passa, em primeira linha, pelo
desenvolvimento de uma eficiente rede de
A MOBILIDADE.
transportes públicos. A expansão da linha
amarela de metro até ao Hospital de Gaia e
a Vila d’Este é uma realidade que já está em curso, sendo que iremos
agora iniciar os trabalhos de programação da próxima linha que irá
ligar as Devesas ao Campo Alegre, pela VL8, com uma nova travessia
sobre o Douro na zona da Arrábida. A bilhética assume-se também
como uma dimensão que exige uma intervenção especial, visando a
generalização do Andante, e à qual nos iremos dedicar com afinco,
melhorando, simultaneamente, a rede de transportes, não só ao nível
da frequência dos mesmos, como nos limites do cumprimento de
horários, da qualidade dos veículos e da cobertura em horários noturnos.
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No que diz respeito à articulação entre o transporte individual e a rede
de transportes públicos, faremos um investimento em parques de
estacionamento, sob gestão municipal, num modelo de park & ride
(com pagamento através do “Andante”).
A mobilidade eco-eficiente é uma exigência num concelho que se
quer mais amigo do ambiente. Teremos, nessa medida, uma atenção
especial a projetos experimentais que possam melhorar, neste limite, a
qualidade de vida de todos os Gaienses.
Mais, integrar significa também dar atenção a todo o território de
forma equilibrada. É decisiva a requalificação das Encostas do Douro,
articulada com uma contínua manutenção da nossa estupenda
orla marítima, ao mesmo tempo que projetamos novos polos de
desenvolvimento ambiental no miolo do concelho.
Avançaremos com o projeto do Metro-Bus na EN-222, contemplado
no âmbito do PEDU, com financiamento pelo Portugal 2020, ao mesmo
tempo que valorizaremos novas acessibilidades estruturantes, numa
lógica de last mile.
Aspeto igualmente estruturante da política de mobilidade a implementar
no concelho será o reforço nos modos suaves, nomeadamente no que
se refere à utilização da bicicleta, não só em modo recreativo, mas como
uma alternativa quotidiana de mobilidade. Neste sentido, para além do
reforço na construção de vias cicláveis (destacando-se, a este propósito,
a Avenida do Atlântico - que comportará em toda a sua extensão uma
ciclovia), salienta-se ainda o projeto de implantação, junto de todos os
edifícios do concelho, de lugares de estacionamento para bicicletas,
induzindo-se, pela facilitação, o uso desse meio de mobilidade.
Estes são, em jeito de nota final, apenas alguns dos elementos programáticos
e de projetos municipais que importa assumir, agora que o Município
respira melhor e está fora das amarras do endividamento excessivo. E não
há nada mais demonstrável do que este exemplo: se fomos capazes, em
equipa e com os Gaienses, de fazer tudo isto em apenas um mandato,
o que não poderemos fazer juntos, e de inovar pelo futuro de Gaia e
dos Gaienses, agora que respiramos e que nos apresentamos como um
Município estável, humanista e de boas contas.
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CANDIDATOS À CÂMARA MUNICIPAL

Eduardo Vítor Rodrigues (30 de Março de 1971, 46 anos) foi Professor
no Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, responsável pelas disciplinas de Sociologia
do Desenvolvimento, Demografia e Migrações, Processos de
Exclusão Social (Licenciatura), Sociologia do Ambiente (Mestrado)
e Política Social (Doutoramento). Colabora ainda no Doutoramento
em Gerontologia e Geriatria (ICBAS) e nos Mestrado em Sociologia e
Saúde e no Mestrado em Estudos Africanos, ambos na FLUP.
É Professor Visitante na Pontifícia Católica Universidade de São Paulo,
Brasil, onde participa num projeto internacional sobre Cooperação
Internacional e Direitos Humanos.
Tem sido Professor visitante em várias Universidades estrangeiras
(Leuven – Bélgica, Cracóvia – Polónia, Brno – República Checa) e
colaborador em diversas instituições.

EDUARDO VÍTOR RODRIGUES

É Doutorado em Sociologia desde 2006, pela Faculdade de Letras
da Universidade do Porto (FLUP), com a Tese “Escassos Caminhos:
os processos de imobilização social dos beneficiários do RSI”,
publicada pelas edições Afrontamento. Obteve a Licenciatura em
Sociologia em 1994 e o Mestrado em Sociologia – Poder Local,
Desenvolvimento e Mudança Social em 1997.

Patrocínio Azevedo

Elisa Cidade

José Guilherme Aguiar

Manuel Monteiro

Paula Carvalhal

Valentim Miranda

Elísio Pinto

Marina Ascenção

Rui Canedo

César Israel Paulo

Sandra Oliveira
Marcelino Tavares
Salvador Almeida

Cristina Matos
Jorge Silveira
Pedro Azevedo

Adriana Silva
Lino Tavares Dias

SUPLENTES:
Luzia Veludo
Silvério Cordeiro
Manuel Guedes
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CANDIDATOS À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Albino Almeida

João Silva

Carla Marques

Jorge F. Ferreira

Eduardo Barroco

Fátima Menezes

José M. Couto

Carlos Vergueiro

Maria F. Almeida

Nuno Cardoso

Vitor Canastro

Sílvia Marques

Rui Teixeira

Joaquim Tavares

Raquel Feiteira

Joaquim Rocha

Agostinho Santos

Formação
Académica
· Frequentou a
Instrução Primária
e Liceal no Colégio
de Gaia.
· Curso da Escola do
Magistério Primário
do Porto
· Curso de
Psicoterapia Familiar
e Psicodrama do
Dr. Alfredo Soeiro,
como convidado do
Instituto Espanhol
de Cultura.

Mónica Almeida

António M. Castro

Jaime Quintas

Diana Pereira

Manuel Alves

Telmo Reis

Dalila Félix

Joaquim Silva

Manuel Benjamim

Ana Ferreira

Hugo Vasconcelos

Jorge Pereira

Sandra Neves

Abel Gonçalves

Joel Freitas

Rosalina Santos
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SUPLENTES:
Mário Gomes
António Duarte
Carla Malafaia
Bruno Gorgal
Manuel Gomes
Cláudia Moura
Carlos Ribeiro
António Felizes
Benilde Almeida
Manuel Bronze
Jorge Pacheco
Sofia Ramos
Abílio da Conceição
Eduardo Ribeiro
Carla Oliveira
Joaquim Cardoso
Mário Reis
Rosália Andrade
Diogo Silva
Arnaldo Silva
Andreia Teixeira
Vitor Dinis
Jorge Santos
Liliana Costa
Carlos Gonçalves
Mário Gomes
Ana Ribeiro
Paulo Campos
Antero Costa
Joana Silva
Adriano Venceslau
Maria João Costa
Daniel Couto
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