


Apresento-me perante vós como recandidato à presidência da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia. Faço-o com o legado do trabalho desenvolvido e com uma visão mobilizadora 
para as nossas pessoas e para o nosso concelho.

Exerço a presidência do município com a determinação de um modelo de gestão municipal 
assente na ética, na responsabilidade e numa nova geração de políticas municipais, na linha 
dos princípios do investimento inteligente e do desenvolvimento humanista e sustentável. 
Neste tempo, tanto já foi feito. Sempre senti o apoio das pessoas e das nossas instituições, 
o que muito me honra.

Os próximos anos serão muito exigentes, trazem desafios sérios e implicam uma gestão 
ambiciosa e rigorosa, muito trabalho e dedicação. Serão tempos para um olhar competente 
e dinâmico, estável e coerente, com prioridade às pessoas e às famílias. É necessário 
seguir os rumos com as maiores cidades europeias.

Estou preparado para os novos desafios das grandes cidades, lutando pelos recursos 
nacionais e europeus em áreas diversas, como as smart cities, a transição justa, a economia 
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FRUTA ESCOLAR
A distribuição de fruta e de produtos hortícolas 
como complemento dos lanches foi alargada, em 
2018, às crianças do ensino pré-escolar, depois de 
abranger já o 1.º ciclo do ensino básico. O objetivo 
passa por promover uma intervenção pedagógica 
no sentido da valorização das boas práticas 
alimentares. 

GAIA APRENDE+
Mais de 6 mil alunos frequentam, anualmente, este 
programa inovador e estruturante. Assegurando 
uma ocupação educativa integral para além do 
tempo letivo, o Gaia Aprende+ apresenta uma forte 
componente curricular e oferece a milhares de 
alunos novas oportunidades de aprendizagem.

GAIA APRENDE+(I)
O programa educativo dirigido aos alunos com 
necessidades educativas assume um papel 
cada vez mais importante na inclusão de todos. 
Desenvolvido e articulado com as entidades da 
deficiência e com os agrupamentos de escolas do 
concelho, integra a oferta de terapias e atividades 
assistidas, potenciando o desenvolvimento de 
competências.

GAIA+SUCESSO
Equipas multidisciplinares de acompanhamento 
trabalham no combate ao insucesso escolar através 
deste programa que, desde o ano letivo 2018/2019, 
aposta nas tecnologias – salas de futuro, tablets, 
entre outros – para cativar o interesse dos alunos. 
O Gaia+Sucesso abrange estudantes dos 1.º e 2.º 
ciclos de ensino.

MANUAIS ESCOLARES E CHEQUES-ENSINO
Depois de ter atribuído gratuitamente os manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo e de 
duas disciplinas aos dos 2.º e 3.º ciclos, desde o ano em que os manuais passaram a 
ser assegurados pelo Governo (2017/18) a Câmara Municipal atribui cheques-ensino aos 
alunos até ao 12.º ano, incluindo os ensinos secundário profissional, científico-tecnológico 
e artístico especializado. A autarquia oferece, ainda, as licenças da Escola Virtual.

PAVILHÕES 
Mantendo a premissa de que o desporto é para todos e fundamental para a qualidade de 
vida dos Gaienses, a autarquia continuou a apostar na reabilitação e criação de pavilhões 
para servir as comunidades locais e escolares.

REABILITAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 E EB2/3
A reabilitação e manutenção dos estabelecimentos escolares é fulcral para o bem-
estar da comunidade escolar. Mais de oitenta escolas EB1 e JI foram requalificadas e a 
Câmara Municipal assumiu, também, a reabilitação das EB2/3 Costa Matos, Sophia de 
Mello Breyner e Valadares, estando já prevista a intervenção em mais quatro.
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