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I. 
NOTA DE INTRODUÇÃO

O Programa de Candidatura da Aliança com Aveiro que queremos executar no mandato autárquico 
2021/2025 é um compromisso com os Cidadãos do Município de Aveiro que assumimos como Equipa 
de Trabalho na Câmara Municipal de Aveiro, na Assembleia Municipal de Aveiro e nas dez Juntas e As-
sembleias de Freguesia do Nosso Município.

A estrutura que escolhemos para apresentar este Programa, testemunha que temos trabalho feito 
em oito anos, muitas obras e projetos em plena execução por todo o Município e em todas as áreas da 
governação, e um conjunto de propostas para o próximo mandato, arrojadas e realistas, concretas e 
exequíveis, para darmos continuidade ao processo de desenvolvimento que estamos a viver no Muni-
cípio de Aveiro.

Com a vitória nas Eleições Autárquicas de 26 de setembro 2021, vamos transformar este Programa de 
Candidatura em Programa de Ação para todos os Órgãos Autárquicos, garantindo uma gestão séria, 
rigorosa, transparente e sempre próxima dos Cidadãos Aveirenses.

Estaremos atentos e reativos às dinâmicas e às surpresas que o desenvolvimento e a vida nos vai tra-
zer e que desde já não perspetivamos, como acontece desde março de 2020 com o Combate à Covid-19, 
e por isso vamos continuar a ter uma Câmara Municipal forte, capacitada, credível, bem organizada e 
com capacidade financeira, e com relevância política ao nível Regional, Nacional, Europeu e Mundial.

Vamos continuar a trabalhar em Equipa com Todos, os Cidadãos, as Empresas, as Associações, as en-
tidades do Estado, o Governo de Portugal, lutando pela resolução de problemas e pelo aproveitamento 
de oportunidades.

Temos Dinamismo, Competência e Alma, e vamos Conquistar Mais, 
para a Nossa Terra e para a Nossa Gente.

Contamos Consigo.
Sabe bem que Conta Connosco.



6ALIANÇA
AVEIROCOM

CONQUISTAR MAIS

II.  O QUE FIZEMOS

O trabalho que desenvolvemos na governação do Município de Aveiro (na gestão da Câmara Municipal 
de Aveiro, de oito das dez Juntas de Freguesia e da maioria e presidência da Assembleia Municipal), no 
mandato que agora está a terminar e dando seguimento ao mandato anterior iniciado em outubro de 
2013, foi intenso, presente em todo o território, próximo dos Cidadãos, sério e transparente, e sempre 
determinado em resolver problemas, aproveitar oportunidades e cumprir os compromissos assumidos 
com os Cidadãos.

De facto, o balanço desse trabalho é muito positivo, tendo conseguido alcançar quatro objetivos 
principais e muito importantes:

1. Recuperação financeira da Câmara Municipal de Aveiro, tirando-a de uma situação péssima, 
pagando a dívida que em 2013 era de 150 milhões de euros a cerca de 1.200 Cidadãos, Empresas, 
Associações e Juntas de Freguesia, sendo hoje esse valor de 78 milhões de euros e apenas a Ban-
cos e ao Fundo de Apoio Municipal onde contratámos um empréstimo;

2. Desenvolvimento de um vasto conjunto de investimentos em Projetos e Obras, por todo o Mu-
nicípio e em todas as áreas, com destaque para a Educação, Saúde, Habitação Social, Qualificação 
Urbana e Viária, Cultura e Ambiente, num processo que está ao dispor de todos e a elevar a sua 
Qualidade de Vida;

3. Concretização de políticas novas e dinâmicas em áreas de capital importância como a Educa-
ção, a Cultura, a Ação Social, a cooperação institucional e financeira com Associações e Juntas de 
Freguesia, entre outras, assumindo também e com sucesso as novas competências no âmbito da 
descentralização;

4. Combate à Pandemia da Covid-19, que desde março de 2020 nos vem perturbando a vida, com 
todos os meios que são necessários, na intervenção direta e com ações de apoio ao relançamento 
da atividade social e económica, num trabalho de equipa com entidades da área da saúde, IPSS, 
Bombeiros, entre outras.

Os Cidadãos do Município de Aveiro conhecem o nosso trabalho, o trabalho dos Autarcas da Aliança 
com Aveiro, e publicamos recentemente e no âmbito das ações da Campanha Eleitoral das Autárqui-
cas 2021, um “Jornal de Campanha” que apresenta as realizações principais que concretizamos e que 
temos em desenvolvimento.
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III.  O QUE ESTAMOS A FAZER

Em muitos setores de atividade, estamos a executar projetos, a gerir os procedimentos formais de con-
cursos públicos e a executar obras e iniciativas diversas de relevante interesse público por todo o Muni-
cípio de Aveiro.

O Dinamismo, a Competência e a Alma da Equipa da Aliança com Aveiro são o selo de garantia da 
capacidade de darmos bom seguimento aos muitos processos que temos em desenvolvimento.

Neste capítulo do Programa de Candidatura da Aliança com Aveiro 2021, apresentamos de forma 
completa e sumária as principais operações que temos em desenvolvimento e às quais vamos dar o 
devido seguimento de concretização no mandato autárquico 2021/2025.

1. ESTUDOS E PROJETOS EM EXECUÇÃO
Cultura
• Museu da Terra em Requeixo;
• Requalificação da Marinha da Troncalhada;
• Monumento à Muralha de Aveiro (Arq. Siza Vieira);
• Reabilitação do Museu de Aveiro/ Museu Santa Joana;
• Reabilitação do edifício Morgados da Pedricosa;
• Museu da Bienal de Cerâmica Artística (antiga Biblioteca).

Qualificação Urbana e Rede Viária
• Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda;
• Requalificação do Bairro da Beira Mar;
• Parque de Estacionamento no Largo Maia Magalhães;
• Qualificação do estacionamento envolvente ao Pavilhão do Galitos;
• Qualificação do Adro da Sé de Aveiro (Arq. Siza Vieira);
• Requalificação da Rua de Sá, e das Ruas da República e 1.º de Maio (Esgueira/ Santa Joana);
• Rua São Sebastião (ligação às 5 Bicas);
• Novo arruamento de acesso entre a Bosch e a Rua da Junqueira;
• Novo acesso a Esgueira através da Avenida Europa (a Sul do Cemitério);
• Via Panorâmica, Verdemilho (ligação Rua da Pêga/ Avenida Europa).

Canais Urbanos
• Qualificação da envolvente ao Canal de São Roque (árvores e espaços verdes);
• Qualificação das comportas do Canal de São Roque;
• Prolongamento do Canal de São Roque na zona da Vitasal;
• Reabilitação da Ponte Pau (Avenida Santa Joana).

Mercados
• Reabilitação do Mercado de Santiago;
• Qualificação do Mercado Manuel Firmino.

Educação
• Requalificação e ampliação da EB Aires Barbosa;
• Reabilitação da Escola de Santiago.
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Outras Áreas
• Pavilhão Desportivo Oficina Municipal (junto ao EMA);
• Qualificação da Zona Desportiva de São Jacinto;
• Reabilitação e adaptação dos Cais do Ferryboat;
• Ampliação da Área de Acolhimento Empresarial Aveiro Norte (ZI Taboeira);
• Parque Infantil a construir no Parque dos Amores (local da antiga Sede do Clube de Ténis de Aveiro), 

com uma área específica para Crianças até aos 3 anos;
• Edifício balneário da Piscina de Cacia e Mercado de Cacia;
• Ciclovia de ligação entre São Jacinto e a Murtosa;
• Ampliação do Largo da Capela de Vilar;
• Rua Direita de Vilar, Rua de Santa Rita e Rua de Santa Eufémia;
• Rua da Indústria e Rua do Barreiro;
• Edifício Polivalente com Centro Interpretativo da Bairrada, no Parque de Merendas de Nariz.

2. PROJETOS EM FINALIZAÇÃO

• Nova Rotunda nas Barrocas e requalificação da Rua Sr. dos Milagres, com colocação do Monumento 
ao Presidente Dr. Girão Pereira;;

• Requalificação de Habitação Social no Bairro de Eixo;
• Nova Ponte no Canal das Pirâmides junto à Eclusa;
• Requalificação dos Jardins e Pracetas do Bairro de Santiago;
• Monumento UA para a Rotunda do ISCA-UA.

3. CONCURSOS DE OBRA EM CURSO

• Requalificação da EB do Solposto;
• Requalificação da EB dos Areais;
• Reabilitação do Centro Cívico de Aradas;
• Arranjo Urbanístico na Ilha do Canastro (acesso aos prédios);
• Casa Mortuária de Oliveirinha;
• Casa Mortuária de São Jacinto;
• Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Aveiro (CI Região de Aveiro);
• Repavimentações na Freguesia de Cacia;
• Ampliação e Requalificação das Escolas das Barrocas e do Bonsucesso;
• Novas Escolas de Eixo e de N.ª Sra de Fátima (+Requeixo, Nariz, Póvoa do Valado e Mamodeiro);
• Requalificação urbana da envolvente à EB 2,3 de Cacia;
• Qualificação da Avenida da Universidade;
• Requalificação da Avenida 25 de Abril;
• Requalificação da Praceta Infante D. Henrique;
• Loteamento da Azenha, Santa Joana;
• Parque Canino Canal de S. Roque (projeto Viva a Cidade);
• Requalificação da Ligação entre a Rotunda das Pirâmides e a Eclusa;
• Qualificação da Rua D. António Marcelino;
• Parque Urbano FIDEC;
• Reabilitação da Antiga Escola Primária de Sarrazola (Sede Escuteiros).
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4. OBRAS EM DESENVOLVIMENTO
Educação
• Reabilitação e ampliação da EB da Quintã do Loureiro;
• Reabilitação e ampliação da EB da Povoa do Paço;
• Reabilitação e ampliação da EB de Azurva;
• Escola da Glória (reabilitação de patologias);
• Substituição de fibrocimento nas coberturas das Escolas 2.º e 3.º Ciclo (Aradas, Cacia, Eixo e Oliveirinha).

Qualificação Urbana e Rede Viária
• Requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho;
• Requalificação do Largo do Rossio e Rotunda das Pontes;
• Reabilitação da Rua Vale Caseiro, Cacia;
• Requalificação da estrada-dique junto à Marinha da Troncalhada;
• Requalificação do Bairro do Carramona, em Esgueira;
• Requalificação da Rua Cândido dos Reis;
• Qualificação da envolvente à Escola 2,3 de São Bernardo;
• Variante à Zona Industrial de Eixo, junto à RODI;
• Requalificação da Avenida Europa no troço urbano de Cacia;
• Novo arruamento de acesso à Bica;
• Loteamento na Avenida Fausto Ferreira;
• Requalificação da Rua dos Ervideiros, Rua da Boavista e Rua da Carreira Branca;
• Requalificação da Rua Capitão Lebre (Verdemilho/ Aradas);
• Novo arruamento de ligação entre a Rua Castro Matoso e a Rua São Sebastião;
• Alargamento do tabuleiro sobre a Linha do Norte na Avenida Europa;
• Requalificação do estacionamento junto ao Cemitério Sul;
• Qualificação da Rua de Águeda;
• Nova rotunda e acesso junto ao Túnel de Esgueira;
• Requalificação da Estrada de São Bernardo (entre Avenida Europa e rotunda Dr. Ernesto Paiva);
• Pavimentações em Aradas, Esgueira, Santa Joana, Requeixo, N.ª Sra de Fátima e Nariz.

Outras Áreas
• Reabilitação de Habitação Social no Bairro das Quintãs;
• Requalificação de Edifícios e Fogos de Habitação Social em Santiago;
• Requalificação da USF de Eixo;
• Complexo de Campos de Treino junto ao Estádio Municipal de Aveiro – Mário Duarte;
• Reabilitação da Capela da Patela;
• Instalação do sistema BUGA II;
• Novo Ferryboat elétrico;
• Rede de carregamentos elétricos para Moliceiros;
• Requalificação dos trapiches do Canal de São Roque;
• Ecocentro Municipal;
• Complexo Crematório e Casas Mortuárias (junto ao Cemitério Sul).
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5. OBRAS A INICIAR EM SETEMBRO/ OUTUBRO 2021

• Requalificação do Centro Histórico de Esgueira;
• Reabilitação de Habitação Social no Bairro de Eirol;
• Qualificação urbanística das Rotundas da Avenida Europa;
• Reabilitação da Rua Direita da Costa do Valado;
• Requalificação da Rua Guilherme Gomes Fernandes;
• Requalificação urbana nos Montes de Azurva (fase II);
• Pinturas dos muros dos canais urbanos;
• Requalificação da Rua Dr. Mário Sacramento;
• Requalificação da Piscina IPDJ (Galitos);
• Reabilitação do Pavilhão IPDJ (Alavarium);
• Instalação da Escola provisória do Solposto (junto ao Jardim Central de Santa Joana);
• Acesso ao Complexo Desportivo da Associação Desportiva de Taboeira;
• Rua do Cabo Luís e Rua e Travessa do Sol (Esgueira);
• Muro de suporte Bairro Social Eirol;
• Pavimentações em Oliveirinha, Eixo, Eirol, Cacia e Nariz.
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IV. AS PRINCIPAIS 
APOSTAS 2021/2025

1. QUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR

• Continuar e terminar o investimento de qualificação de todo o Parque Escolar do Município, cum-
prindo o definido na revisão da Carta Educativa, dando-lhe toda a qualidade que as nossas Crianças, 
Jovens e Profissionais da Educação merecem e têm de ter ao seu dispor, dando aqui nota de alguns 
dos projetos:
1. Prosseguir e terminar a qualificação do Parque Escolar do Município de Aveiro ao nível do Pré-

-Escolar e do 1.º Ciclo, com obras em Azurva, Póvoa do Paço, Quintã do Loureiro, Solposto, Areais, 
Barrocas, Bonsucesso, N.ª Sra de Fátima, Eixo, Esgueira, Santiago, Oliveirinha, Leirinhas, Sarrazola;

2. Desenvolvimento de acordos com o Governo para a execução de obras de qualificação profunda 
do Conservatório de Música de Aveiro e da Escola de 2.º e 3.º Ciclo de São Bernardo, assim como 
para a resolução do problema da Escola Secundária Homem Cristo com a realização de uma obra 
de profunda qualificação e modernização ou de um novo edifício.

2. FORTE APOIO ÀS IPSS

• Apoiar fortemente, em termos institucionais e financeiros, as IPSS nos investimentos de ampliação 
e qualificação dos seus equipamentos sociais, capacitando-os de forma adequada às necessidades 
atuais, e trabalhar em equipa no apoio social aos Cidadãos necessitados e no exercício das novas 
competências que a Câmara vai assumir em abril de 2022.

3. ÁREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL

• Estruturar e ampliar as principais Áreas de Acolhimento Empresarial (Zonas Industriais), para dar 
melhores condições às Empresas, aos seus Acionistas e Trabalhadores, e atrair novos investimentos 
geradores de mais riqueza e emprego, dando aqui nota de alguns projetos que vamos concretizar:
– AAE Aveiro Norte (ZI Taboeira): construção das infraestruturas da ampliação para a zona do anti-

go aterro sanitário e construção de novo arruamento entre a Bosch e a Rua da Junqueira, junto à 
Linha do Norte;

– AAE Aveiro Centro (Eixo/ Oliveirinha): ativação da nova Variante (junto à RODI) e Ligação direta ao 
Eixo Rodoviária Aveiro Águeda;

– AAE Aveiro Sul (Mamodeiro): construção da via estruturante da ampliação para sul dando segui-
mento à nova Via de Ligação à zona da Bica/ Cafelada.

4. HABITAÇÃO

• Concretizar ações de investimento público e privado na área da Habitação, de forma a propiciar um 
forte aumento da oferta para todos os Cidadãos que necessitam e para muitos outros que queremos 
que venham viver para Aveiro, dando aqui nota de alguns projetos:
– Prosseguir o investimento de qualificação dos edifícios e dos fogos de habitação social da Câma-

ra, e da Junta de Oliveirinha;
– Continuar a desenvolver um trabalho intenso, eficiente e de qualidade ao nível do licenciamento 

de obras particulares, apoiando os investidores, com especial atenção à área da Habitação;
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– Desenvolver ações de cooperação com empresas privadas e com o IHRU para a execução de in-
vestimentos de Habitação a Custos Controlados, como o que está a começar a ser construído na 
Quinta da Pinheira em Aradas, e o que está a começar a ser estudado e projetado nos terrenos da 
antiga Luzostela;

– Promover a colocação de habitação no mercado de arrendamento acessível e de longa duração;
– Prosseguiremos a pressão sobre o Governo/ IHRU para a realização das obras de reabilitação dos 

Bairros do Caião e do Griné.

5. QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

• Desenvolver investimentos de Qualificação Ambiental, ao nível da energia, da arborização, dos resí-
duos, da resposta às novas realidades motivadas pelas alterações climáticas, dando aqui nota de 
alguns projetos:
– Ponte-Açude do Rio Novo do Príncipe,
– Sistema de Defesa Primário do Baixo Vouga Lagunar;
– Qualificação da Margem Sul do Rio Novo do Príncipe;
– Desassoreamento da Pateira e gestão dos Jacintos;
– Ecocentro Municipal;
– Implementar o sistema de recolha seletiva de Bioresíduos;
– Ampliar as Redes de Águas Pluviais e Residuais;
– Cogestão da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.

6. AVEIRO TECH CITY

• Investir mais no programa do Aveiro Tech City, partilhando os seus projetos e resultados de forma 
crescente na vida urbana e com os Cidadãos, numa forte relação com as Empresas tecnológicas e 
com a Universidade de Aveiro, dando prioridade a projetos com incidência nas áreas da Mobilidade, 
Energia e Ambiente:
– Expansão da rede WI-FI de acesso público em todos os centros urbanos do Município.

7. PAVILHÃO MULTIUSOS NO PARQUE DE FEIRAS 
E EXPOSIÇÕES E LIGAÇÃO AVEIRO/ ÁGUEDA

• Ampliar o Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, com a construção de um Pavilhão Multiusos de 
qualidade, integrando-o bem no Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda (ERAA) que vamos projetar e executar;

8. AVEIRO CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027

• Prosseguir com intensidade e cuidado estratégico os trabalhos da Candidatura de Aveiro Capital 
Europeia da Cultura 2027, num processo em crescendo e que envolve os Agentes Culturais e toda a 
Gente do Município e da Região de Aveiro, com uma forte aposta em ganhar.
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V. POLÍTICAS MUNICIPAIS 
 AS NOVAS AÇÕES

1. AÇÃO SOCIAL

a) Cooperação com as IPSS aumentando o financiamento dos projetos e obras de qualificação e 
licenciamento dos Equipamentos Socias;

b) Desenvolvimento de novos programas de integração social de minorias étnicas e de Imigrantes, 
com cuidado especial para a formação e o emprego;

c) Assunção das novas competências nesta área pela Câmara, executando-as em trabalho de Equi-
pa com as IPSS e a Segurança Social;

d) Aprofundamento da participação das Juntas de Freguesia nas ações de apoio social a Cidadãos 
Carenciados.

2. ANIMAIS DE COMPANHIA

a) Desenvolvimento dos Serviços Municipais de Medicina Veterinária;
b) Construção do Canil/ Gatil Municipal (no âmbito da CIRA);
c) Construção de mais Parques Caninos e gestão dos existentes;
d) Promoção de mais Colónias de Gatos;
e) Desenvolvimento de ações de sensibilização da População para a boa gestão dos animais de 

companhia, combate ao abandono, incentivos ao licenciamento, à adoção e à esterilização.

3. ASSOCIAÇÕES

a) Desenvolvimento do Programa Municipal de Apoio às Associações, cooperando e financiando as 
atividades regulares, pontuais e os investimentos;

b) Aumento da rede de Equipamentos Municipais para utilização das Associações;
c) Qualificação de Edifícios Municipais ao serviço das Associações (Eixo, Taipa, Verba, Horta, …);
d) Financiamento da obra de qualificação das infraestruturas do Campo de Formação Escutista de 

São Jacinto (em curso) e cooperação com o CNE para a promoção da sua utilização.

4. CIDADANIA/ JUVENTUDE E SENIORES

a) Ativação de uma nova política de apoio e desenvolvimento de atividades especialmente dirigidas 
a Idosos Ativos e a Idosos Isolados, em parceria com as IPSS;

b) Implementação de uma Política de Juventude intensa e transversal, que apresentamos no Mani-
festo Jovem da Aliança com Aveiro;

c) Ativação de uma Política Municipal de Multiculturalismo, de forma a acolhermos e integrarmos 
com mais qualidade os Cidadãos Estrangeiros que escolhem Aveiro para viver;

c) Desenvolvimento de uma política de comunicação que partilhe a gestão transparente e a demo-
craticidade dos Órgãos Autárquicos.
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5. COMBATE AO COVID-19

a) Desenvolvimento do Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica da Câmara Mu-
nicipal de Aveiro, no âmbito do Combate à Pandemia da Covid-19;

b) Cooperação com as entidades da Saúde para o desenvolvimento da sua atividade, com especial 
referência para o Centro de Vacinação a funcionar no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro ou 
outros apoios necessários.

6.COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

a) Aprofundamento do trabalho de cooperação institucional com entidades públicas e privadas em 
razão do cumprimento de objetivos de desenvolvimento social e económico, e de promoção e 
marketing territorial;

b) Desenvolver os projetos em curso e as ações de parceria com a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro (CIRA), Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Parceiros das 
Operações de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC´s), Comité das Regiões da 
União Europeia, Águas da Região de Aveiro (AdRA), Águas do Centro Litoral (AdCL), entre outras 
entidades.

7. CULTURA

a) Aposta forte no programa “Cultura Perto de SI”;
b) Capacitação dos Agentes Culturais Locais e da Programação Cultural, diversa, qualificada e pre-

sente em todo o Município;
c) Reabilitação das instalações do antigo Colégio Alberto Souto, em Aradas, para instalação do Ar-

quivo Municipal, ativando um espaço dinâmico e promotor de criatividade cultural, inovação so-
cial e participação cidadã;

d) Desenvolvimento de projetos novos no âmbito das indústrias criativas de base cultural, apoiando 
o desenvolvimento de Associações e Empresas nesta área;

e) Construção de um Edifício Cultural no centro de São Bernardo para apoiar a atividade regular das 
Associações Culturais, em especial da Associação Santa Cecília e da Associação Musical de São 
Bernardo, propiciando condições para a realização de espetáculos;

f) Execução do Museu da Terra, na Quinta da Costa, em Requeixo, com um centro interpretativo 
de construção de terra (adobe, pedra de Eirol,…), um setor sobre as práticas agrícolas ancestrais e 
uma quinta pedagógica com animais;

g) Realização da obra de reabilitação do antigo edifício do Centro Cívico de Aradas e do Salão Poliva-
lente de N.ª Sra de Fátima;

h) Instalação em edifícios devidamente adaptados da Bandas Filarmónicas da Quinta do Picado e 
de Eixo;

i) Instalação da Orquestra Filarmonia das Beiras num edifício adaptado, e ativação de nova vida 
para a Casa de Chá do Parque Infante D. Pedro;

j) Prosseguir o apoio à reabilitação e promoção da Casa-Museu do Rancho do Rio Novo do Príncipe 
em Sarrazola;

k) Recuperar e promover o legado histórico da Mamoa;
l) Financiar a qualificação do Património Religioso, estando já definidos apoios para a reabilitação 

das Igrejas de Oliveirinha, Quinta do Picado e Requeixo.
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8. DESPORTO

a) Construção do novo Pavilhão Desportivo Oficina com 4 campos, e da nova Piscina Municipal, jun-
to ao Estádio Municipal de Aveiro - Mário Duarte;

b) Requalificação profunda da Piscina de Cacia, com construção de novo edifício de apoio e balneário;
c) Requalificação global das Piscinas do Carocho, na Quinta do Picado;
d) Reabilitação do Pavilhão Desportivo de São Bernardo entregando a sua gestão ao Clube Despor-

tivo de São Bernardo;
e) Qualificação do Complexo Desportivo de São Jacinto, instalando um campo de futebol de 11 com 

relva sintética, modernização do Polidesportivo, Campo de Ténis, Pavilhão Desportivo e Piscina;
f) Colocação de um piso de relva sintética no campo pelado do ARC Oliveirinha;
g) Colocação de um piso de relva sintética no campo da Mocidade Desportiva Eirolense e qualifica-

ção geral do Complexo Desportivo;
h) Construção de uma Pista de Patinagem;
i) Construção dos Centros Náuticos do Galitos (nos terrenos da antiga Lota) e de Cacia em coopera-

ção com a Coletividade Popular de Cacia e a Associação Amigos da Canoagem de Cacia;
j) Realização anual da Gala do Desporto do Município de Aveiro, premiando os Atletas e Clubes que 

alcançaram prestações de mérito;
k) Formalização e ativação da Pista de Pesca Desportiva de Requeixo;
l) Instalar uma pista de BTT/ Food Forest na zona da Pateira;
m) Beneficiação do Campo de Porto de Ílhavo (Nariz) e sua adaptação para a prática do Basebol e BTT;
n) Construção de um Columbódromo com instalações autónomas para cada Sociedade Columbó-

fila do Município de Aveiro.

9. EDUCAÇÃO

a) Execução do Plano de Ação Educativa do Município de Aveiro para cada ano letivo, em equipa 
com os Agrupamentos de Escolas e a Comunidade Educativa, integrando todas as atividades ex-
tra-letivas, investimentos e apoios da Câmara no âmbito das suas competências, implementando 
regularmente ações inovadoras;

b) Prosseguir com o projeto da “Escola Ciência Viva” em cooperação com a UA;
c) Aprofundamento do processo de Descentralização em trabalho de equipa com os Parceiros da 

Comunidade Educativa, em especial com os Agrupamentos de Escola de Aveiro;
d) Desenvolvimento do Desporto Escolar no Pré-Escolar e 1.º Ciclo, com o Judo nas Escolas e outras 

modalidades de Pavilhão e de Piscina (com os novos edifícios).

10. EVENTOS ESPECIAIS E AGENDA

a) Consolidar e desenvolver o mapa de eventos especiais da Câmara, nomeadamente a Feira de 
Março, a Maratona da Europa, o Feriado Municipal/ Festas de Santa Joana, o Festival dos Canais, 
o Festival Dunas de São Jacinto, a Feira Canina e Felina, o Aveiro Tech Week (Techdays, Criatech 
e Prisma/ Art Light Tech), a Agrovouga, o Boas Festas em Aveiro (Natal, Passagem do Ano e São 
Gonçalinho);

b) Agenda de eventos específicos todo o ano e em diversas áreas de atividade (Feira do Livro, Festa 
Arte Nova, Botadela,…), como instrumento de dinamização da atividade social e económica do 
Município e das Freguesias;
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c) Valorização dos eventos já tradicionais organizados pelas Juntas de Freguesia em Aradas (Ara-
das+), Cacia (Tasquinhas/ Festas da Vila), Esgueira (Festas Quinhentistas), Oliveirinha (Tasquinhas), 
Santa Joana (Santos Populares) e São Bernardo (Encontro no Parque), e realização de novos even-
tos como por exemplo uma Feira de Artesanato e Vinhos da Bairrada em Nariz;

d) Comemoração especial dos 50 anos do 25 de abril, em 2024.

11. FEIRAS E EXPOSIÇÕES

a) Após a obra de ampliação e qualificação do Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, proceder à 
sua promoção com uma nova imagem, com o novo Edifício Multiusos e a inserção no Eixo Rodo-
viário Aveiro Águeda;

b) Promover a organização e o desenvolvimento das feiras Tradicionais, Feira dos 28, e Feiras de Eixo, 
Oliveirinha e Cacia;

c) Construção de um novo edifício para o Mercado e Feira de Cacia, integrado na qualificação de 
toda a área entre a USF e o Campo do Estrela Azul.

12. FUNDOS COMUNITÁRIOS

a) Conquista de Fundos Comunitários para apoio ao investimento da Câmara, das Empresas e das As-
sociações/ IPSS, ao nível do Portugal 2020, do PRR, do Portugal 2030 e das Iniciativas Comunitárias;

b) Manter Aveiro com uma relação cada vez mais forte com as Instituições da União Europeia, utili-
zando como plataforma base o Comité das Regiões.

13. GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E CANAIS URBANOS

a) Aprofundar a gestão da qualidade integral dos Equipamentos Municipais;
b) Investir na adaptação dos Edifícios Municipais para serem mais sustentáveis, ao nível da energia, 

da água, das condições térmicas e acústicas;
c) Instalação definitiva dos Serviços Municipais (de preferência no edifício da atual Escola Homem 

Cristo) e ampliar a área do Centro de Congressos de Aveiro;
d) Ativação do Aeródromo Municipal na Pista do RI 10 em São Jacinto, com uma nova parceria entre 

a Câmara e o Exército/ RI10, envolvendo entidades privadas cogestoras de atividades ligadas à 
aviação ligeira e ao paraquedismo civil;

e) Prolongamento do Canal de São Roque na zona da antiga Vitasal, manutenção cuidada de Muros 
e Pontes dos Canais Urbanos e instalação de Iluminação Decorativa nas suas margens.

14. GESTÃO DOS CEMITÉRIOS E CREMATÓRIO

a) Construção e ativação do Crematório e Complexo de Salas de Velação junto ao Cemitério Sul de 
Aveiro;

b) Construção e ativação das Casas Mortuárias de Oliveirinha e de São Jacinto;
c) Desenvolvimento da cooperação entre a Câmara e as Juntas de Freguesia para a qualificação e a 

boa gestão permanente dos Cemitérios do Município;
d) Licenciamento e construção da 1.ª fase do Cemitério de Santa Joana;
e) Construção do Parque de Estacionamento do Cemitério do Viso (N.ª Sra de Fátima).
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15. GOVERNO/ OPERAÇÕES EM CURSO E ASSUNTOS PENDENTES

a) Desenvolvimento de ações de cooperação com o Governo em todas as matérias relevantes, com 
um destaque especial para a Ampliação e Qualificação do Hospital de Aveiro com Centro Acadé-
mico Clínico, para a Qualificação da zona da Antiga Lota e da Frente-Ria de São Jacinto, Antigo 
Centro de Saúde Mental de São Bernardo, Construção do troço final da Variante da EN235, entre 
muitas outras;

b) Prosseguir todo o trabalho no âmbito da Descentralização;
c) Promover o debate, decidir e implementar a reforma que se entender útil no que respeita à or-

ganização do Poder Local (futuro das Uniões de Freguesia, delegação de mais competências nas 
Comunidades Intermunicipais, …).

16. IMPOSTOS E TAXAS

a) Redução da taxa de IMI de 0,4 para 0,35 (-12,5%);
b) Manutenção de uma política fiscal sustentável para as Pessoas e para o Orçamento Municipal e 

das Juntas de Freguesia, com algumas medidas dirigidas a universos específicos de Cidadãos.

17. JARDINS, PARQUES E ESPAÇOS VERDES

a) Valorização e promoção do uso dos Jardins, Parques e Espaços Verdes de todo o Município;
b) Qualificação e revitalização da zona verde do Carocho (Aradas) - Polidesportivo, Parque Infantil, 

Parque de Merendas -, e do edifício-Sede da ADAC;
c) Valorização ambiental e promoção da utilização da Ribeira de Vilar até São Bernardo e sua ligação 

ao Largo da Capela de Vilar;
d) Construção de Parque de lazer, infantil, cultural e geriátrico, na Fonte do Olho em Sarrazola;
e) Construção do Parque Verde na Quinta do Gato, entre a zona urbana e o Eixo Rodoviário Aveiro 

Águeda;
f) Construção do Parque Urbano das Barrocas com valorização da Linha de Água e integração das 

Hortas Comunitárias;
g) Qualificação dos Caminhos Rurais de Eixo e Taboeira, marcando trilhos para caminhadas e BTT, 

com lugares de estar e de lazer, promovendo os valores ambientais e as práticas agrícolas;
h) Instalação de um Parque Infantil no Parque dos Amores, com estruturas sustentáveis em termos 

ambientais;
i) Desenvolvimento do programa “Floresta Urbana” com a plantação de mais árvores em zonas ur-

banas e a ativação de uma plataforma de informação sobre a sua condição física e sanitária.

18. JUNTAS DE FREGUESIA/ COOPERAÇÃO COM A CÂMARA

a) Aprofundamento da cooperação entre a Câmara Municipal de Aveiro e as dez Juntas de Fregue-
sia e União de Freguesia do Município;

b) Aumento da quantidade de competências a delegar pela Câmara nas Juntas;
c) Desenvolvimento pelas Juntas de ações várias de dinamização comunitária nas áreas da Saúde, 

Cultura, Desporto, Ação Social, entre outras.
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19. MOBILIDADE E TRANSPORTES

a) Construção e ativação do Ferryboat elétrico, aumentando o número de travessias entre o Forte da 
Barra e São Jacinto, e reduzindo os preços aos residentes em São Jacinto;

b) Ativação com a Lancha Dunas, da ligação de circuito turístico entre Aveiro e São Jacinto;
c) Reformulação das carreiras dos autocarros Aveirobus, aumentando a quantidade da oferta e res-

pondendo a novas solicitações da procura, aplicando as conclusões do estudo que a Câmara tem 
em curso;

d) Reduzir o tarifário dos transportes Aveirobus para os Cidadãos mais novos e mais velhos;
e) Ativação do serviço de transportes públicos a pedido no âmbito do concurso da CIRA;
f) Ativação da rede de transportes públicos dedicada à População residente na União de Freguesias 

de Requeixo, N.ª Sra de Fátima e Nariz, em especial para as Crianças que vão utilizar o novo Centro 
Escolar e para os Cidadãos que vão usar a nova Unidade de Saúde;

g) Construção da Ciclovia (e via Pedonal) dedicada, entre São Jacinto e Torreira;
h) Conclusão e gestão da Ciclovia e Via Pedonal (em obra) de ligação entre os Parques Ribeirinhos 

de Requeixo e do Carregal;
i) Promover junto do IP/ Governo a requalificação da Linha do Vouga, com reabertura de algumas 

passagens de nível e automatização de todas, recolocação de algumas Estações (como Esgueira, 
Azurva e Eixo), e novo material circulante;

j) Expansão da rede de carregadores elétricos de automóveis;
k) Continuar a lutar pela abolição do pórtico de Estádio na A25, e isenção do pagamento de porta-

gens dentro da área do Município.

20. OBRAS MUNICIPAIS

a) Continuar a desenvolver uma intensa atividade de Obras Municipais com diversidade e presença 
em todo o Município, respondendo a necessidades e apostando na criação de oportunidades de 
crescimento;

b) Manter uma prioridade determinada nas áreas da Qualificação Urbana e Rede Viária, Ambiente, 
Educação, Saúde e Cultura.

21. OBRAS PARTICULARES

a) Gestão eficiente e próxima dos Projetistas, Investidores e Proprietários, dos processos de Obras 
Particulares, com garantia de qualidade, transparência, igualdade de tratamento e redução dos 
tempos de tramitação;

b) Manter todo o apoio ao setor imobiliário (licenciamento de projetos e obras), mantendo o forte 
dinamismo que temos no Município, sendo 2020 o melhor dos últimos 11 anos e tendo os recor-
des mensais de todos os tempos sido batidos em março e julho de 2021 (indicadores principais: 
número de novos processos e de alvarás de construção emitidos).

22. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COM AÇÃO DIRETA

a) Realização anual do Orçamento Participativo com Ação Direta (OPAD);
b) Desenvolvimento de parcerias ativas de gestão dos projetos no período pós-OPAD.
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23. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

a) Lançamento de um Concurso de Ideias para o Estudo Urbanístico dos Terrenos da Antiga Lota de 
Aveiro, à escala europeia e com o selo da Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027;

a) Monitorização permanente dos instrumentos de gestão do território, implementando os ajusta-
mentos que se entendam necessários;

b) Terminar o processo de Revisão do Plano de Pormenor do Centro;
c) Alargar a Área de Reabilitação Urbana da Cidade de Aveiro, integrando centros urbanos com valo-

res patrimoniais relevantes (Aradas, Cacia, Eixo,…), no quadro das novas regras do Portugal 2030;
d) Trabalhar no âmbito da CIRA na elaboração do Plano Estratégico da Região de Aveiro (revisão do 

Plano Unir@Ria);
e) Lançamento de concurso público para a venda do terreno da Câmara à frente do Hospital e da 

antiga Reitoria, para construção de parque de estacionamento público (em cave e à superfície), 
área comercial e residência de estudantes e professores universitários.

24. PROTEÇÃO CIVIL

a) Aprofundar a excelente cooperação entre a Câmara e as duas Corporações de Bombeiros – Novos 
e Velhos –, com financiamento pela Câmara da atividade e do investimento em equipamentos 
dos Bombeiros, assim como das despesas extraordinárias no âmbito do Combate ao Covid-19;

b) Manter uma capacidade eficiente da gestão da Proteção Civil Municipal;
c) Manter um elevado nível de qualidade da gestão do Sistema de Eclusa e Comportas da Cidade 

de Aveiro, sempre 24 horas por dia, implementando um sistema de gestão integrada e remoto 
e realizando estudos, projetos e obras de capacitação do sistema para que se mantenha sempre 
operacional e capaz de responder às alterações climáticas em curso. A Cidade de Aveiro é defen-
dida das cheias e inundações no seu limite norte/poente pelo Sistema de Eclusa e Comportas, 
para onde vamos conseguir passar o limite do domínio público hídrico, que deixará de existir nos 
canais urbanos.

25. QUALIFICAÇÃO URBANA E REDE VIÁRIA

a) Prioridade do Investimento Municipal, dando continuidade ao muito investimento já executado 
e em curso, em todas as Povoações do Município, dando qualidade aos equipamentos e espaços 
públicos, cuidando em especial das áreas pedonais e cicláveis, dos jardins e espaços verdes, dos 
equipamentos de Parques Infantis e Multigeracionais;

b) Desenvolver novas áreas urbanas com prévia infraestruturação e concertação com proprietários 
e investidores, em zonas como a área a Sul do Pavilhão do Galitos, a área nascente da EB 2,3 de São 
Bernardo, áreas próximas à Quinta da Costa em Requeixo, entre muitas outras;

c) Investimentos para organizar e aumentar a oferta de estacionamento de automóveis e bicicletas, 
dando prioridade a áreas urbanas com limitações de oferta (Esgueira, Eixo, …);

d) Prosseguir a parceria com a EDP para a implementação de luminárias led e para o enterramento 
de linhas de média tensão.
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26. RELAÇÕES INTERNACIONAIS

a) Desenvolver relações internacionais com prioridade para a União Europeia, as Cidades Gemina-
das e os Países Lusófonos;

b) Utilizar a Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 como um instrumento exce-
cional de comunicação e de relações internacionais.

27. SAÚDE

a) Requalificação e Ampliação do Hospital de Aveiro, dotando-o de mais especialidades, com Centro 
Académico Clínico e com a criação da licenciatura em Medicina na Universidade de Aveiro;

b) Terminar o processo de qualificação da rede de Unidades de Cuidados Primários de Saúde, com 
a devida parceria com o Governo, com prioridade para o novo edifício de Unidade de Saúde/ USF 
em N.ª Sra de Fátima (para servir a População da União de Freguesias de Requeixo, N.ª Sra de Fá-
tima e Nariz, que disporá de um serviço de transportes dedicado) e da reabilitação profunda e/ou 
construção de novo edifício para o Centro de Saúde de Aveiro (centro da Cidade);

c) Manter forte pressão sobre o Governo para que, mantenha permanente o serviço dos cuidados de 
saúde nos Postos Médicos de Requeixo e Nariz;

d) Desenvolver mais programas de promoção da Saúde Pública e de Hábitos de Vida Saudável, com 
ações dirigidas a públicos-alvo específicos.

28. SEGURANÇA

a) Aprofundar a cooperação da Câmara e das Juntas de Freguesia com as Autoridades Policiais, a 
GNR e a PSP;

b) Desenvolver o Programa Escola Segura, com a PSP e a GNR, com os novos Carros elétricos, com 
ação de policiamento a pé e de bicicleta, incentivando os pais e os Jovens a irem a pé e de bicicleta 
para a Escola;

c) Continuar o processo de capacitação e de elevação da qualidade de atuação da Polícia Municipal;
d) Aumentar o número e a qualidade do trabalho dos Guardas-Noturnos.

29. TURISMO E MARKETING TERRITORIAL

a) Proceder ao lançamento regular de ações de promoção turística massivas e dirigidas a públicos 
específicos à escala nacional e internacional;

b) Cooperar com a Turismo do Centro de Portugal, com a CIRA e outras entidades, na realização de 
ações de promoção e eventos extraordinários que induzam a atividade socioeconómica e promo-
vam o território;

c) Obra de qualificação e licenciamento do Parque de Campismo de São Jacinto, valorizando o seu 
enquadramento ambiental e qualificando a sua gestão;

d) Desenvolvimento do Turismo Militar com base no RI 10;
e) Aposta no crescimento do turismo científico e de negócios;
f) Ativação da Loja do Investidor no ATLAS/ Edifício Fernando Távora.
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30. UNIVERSIDADE DE AVEIRO

a) Desenvolvimento de estudos, projetos, obras e ações de cooperação de natureza diversa com a 
Universidade de Aveiro (UA);

b) Construção do Monumento à UA na Rotunda do ISCA-UA;
c) Qualificação da Rua D. António Marcelino;
d) Participação na operação de qualificação da Pista de Atletismo;
e) Desenvolvimento de ações de cooperação com a Associação Académica da UA, com especial 

foco nas áreas de interesse direto dos Estudantes, como o alojamento e as festas académicas.
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VI. OUTROS OBJETIVOS 
POR FREGUESIA

1. ARADAS

a) Qualificação urbana do Largo da Capela da Quinta do Picado, integrando também um Parque 
Infantil e um parque de estacionamento;

b) Criação de uma Zona de Lazer na Malhada do Eiró, em Verdemilho, com Ciclovia de ligação à Rua 
da Pêga;

c) Instalação de Caixa Multibanco na Quinta do Picado (em curso);
d) Finalização da reabilitação do Polidesportivo da Quinta do Canha, com Parque Infantil e multige-

racional e reabilitação do Parque da zona de trás desta urbanização;
e) Ampliação do Cemitério;
f) Desenvolver com a APAmbiente uma intervenção de valorização do Esteiro de São Pedro;
g) Criação da “Casa das Associações” na antiga delegação da Junta de Freguesia na Quinta do Ca-

nha, como centro de apoio, reunião e guarda de espólio;
h) Manutenção dos Projetos Aradas+, com aulas gratuitas de ginástica, fisioterapia, trabalhos ma-

nuais e línguas.

2. CACIA

a) Finalização da obra de reabilitação da Casa do Conselheiro e ativação dos serviços da Junta de 
Freguesia e de apoio aos Cidadãos;

b) Qualificação do atual edifício-sede da Junta, adaptando-o para funções culturais e de dinamiza-
ção da comunidade, incluindo um Polo do Museu da Imprensa com base no jornal Ecos de Cacia;

c) Apoio à requalificação da Sede da Casa do Povo de Cacia;
d) Construção de novo arruamento entre o viaduto da Linha do Norte e a Rua Dr. Marques da Costa;
e) Qualificação do Adro da Capela de São Simão;
f) Qualificação da rede viária e reformulação dos sentidos de trânsito nas zonas mais centrais de 

Cacia, Quintã do Loureiro, Póvoa do Paço e Sarrazola, aumentando a fluidez e a segurança da cir-
culação;

g) Promover a expansão urbana da zona sudoeste de Cacia, com novos arruamentos e lotes para 
habitação;

h) Instalação de Caixa Multibanco na Póvoa do Paço (em curso);
i) Manutenção do estatuto de Eco-Freguesia;
j) Desativação da antiga Escola de Cacia e instalação de Associações;
k) Continuar a desenvolver ações de apoio e dinamização da comunidade, dirigidas em especial às 

Crianças, Jovens e Idosos.

3. EIXO + EIROL

a) Reformulação do Recinto da Feira de Eixo;
b) Qualificação do Parque da Balsa, incluindo a reabilitação da Ponte;
c) Qualificação do Parque de Merendas de Eirol, com praia fluvial no Rio Vouga;
d) Construção do Parque da Rua do Emigrante, em Eirol, com circuito pedonal de Carcavelos, junto 

ao Rio Águeda, até Requeixo;
e) Instalação de Caixas Multibanco em Eirol e nos Montes de Azurva (em curso);
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f) Colocação de equipamento geriátrico no Parque dos Montes de Azurva;
g) Requalificação da antiga Escola de Azurva, e ativação de serviços de dinamização da comunidade 

(formação, jogos de mesa,…), em parceria com as Associações;
h) Apoiar a Paróquia na reabilitação da Igreja de Eirol;
i) Construção de uma nova estrada paralela e próxima à A1, da passagem de nível de Eirol na antiga 

EN230 à rotunda do UTMB, com coletor de esgotos exclusivo para a ERSUC, terminando com a 
sua circulação na área urbana de Horta;

j) Desenvolvimento do projeto da Estrada-Dique de Azurva a Eixo;
k) Desenvolver ações de apoio e dinamização da comunidade, dirigidas em especial às Crianças, 

Jovens e Idosos.

4. ESGUEIRA

a) Criação de um Centro de Educação Tecnológica e Dinamização Comunitária, nos edifícios e área 
adjacente da atual Escola e Jardim de Infância das Cardadeiras (logo após a sua desativação), valo-
rizando o seu parque arbóreo e instalando um campo polidesportivo, parque infantil e geriátrico;

b) Acordo com o Condomínio da Urbanização do Olho D’Água para execução de investimento de 
reabilitação da Piscina e dos Equipamentos Desportivos;

c) Requalificação dos espaços públicos da Urbanização da Cidadela (estacionamentos, zonas ver-
des,…) e apoio aos Proprietário para resolução das patologias do lado norte dos edifícios;

d) Instalação de um Parque de Lazer na envolvente ao Polidesportivo da Belavista;
e) Qualificação da Rua da Ribeira de Esgueira, instalando pista ciclável e pedonal dedicada, fazendo 

a ligação do Parque Aventura (que perspetivamos ampliar), aos Passadiços e ao Cais da Ribeira, 
junto do qual vamos instalar um Parque de Lazer;

f) Reformulação dos sentidos de trânsito nas zonas urbanas de Mataduços, Alumieira e Paço, au-
mentando a fluidez e a segurança da circulação;

g) Requalificação urbana, incluindo o jardim e espaço de lazer, no lugar do Álamo;
h) Criação de um centro cívico em espaço público no lugar do Paço;
i) Instalação de Caixa Multibanco em Taboeira (em curso);
j) Requalificação do Pavilhão do CPE e da sua área envolvente.
k) Continuar a desenvolver ações de apoio e dinamização da comunidade, dirigidas em especial às 

Crianças, Jovens e Idosos.

5. GLÓRIA + VERA CRUZ

a) Qualificação do edifício da Antiga Escola Primária da Vera Cruz;
b) Qualificação do Parque de Estacionamento e zona envolvente ao Pavilhão do Galitos;
c) Qualificação do Cemitério Central e valorização da sua riqueza patrimonial;
d) Qualificação profunda do Mercado de Santiago;
e) Construção no novo Edifício de Apoio e Armazém da Junta (junto ao Cemitério Sul);
f) Apoio à Cruz Vermelha portuguesa na qualificação do edifício que usa como sede.
g) Continuar a desenvolver ações de apoio e dinamização da comunidade, dirigidas em especial às 

Crianças, Jovens e Idosos.
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6. OLIVEIRINHA

a) Qualificação do Recinto da Feira de Oliveirinha;
b) Construção de um Campo de Mini-Golfe;
c) Reabilitação e requalificação do Polidesportivo de Quintãs;
d) Requalificação do Largo da Moita;
e) Classificação de Interesse Municipal e preservação do painel de azulejo do Avião da PAN-AM da 

Costa do Valado;
f) Reabilitação profunda do edifício-Sede da Junta de Freguesia;
g) Construção do novo Armazém Geral da Junta de Freguesia;
h) Construção de cruzamento com entrada e saída na mão (lado sul), ligando a Variante EN 235 à 

nova rotunda do novo Centro de Distribuição dos CTT;
i) Dinamização do Espaço Sénior;
j) Continuar a desenvolver ações de apoio e dinamização da comunidade, dirigidas em especial às 

Crianças, Jovens e Idosos.

7. REQUEIXO + N.ª SRA DE FÁTIMA + NARIZ

a) Apoio à criação e à gestão da Rota da Água (projeto OPAD);
b) Construção do Parque de N.ª Sra da Alumieira (Taipa);
c) Proceder à reabilitação das Escolas desativadas, para serviço da população ou funcionamento de 

Associações;
d) Requalificação da zona envolvente à Ponte e Cruzeiro da Vessada;
e) Promover a reabilitação da antiga residência paroquial de Requeixo para fins turísticos;
f) Construção do Largo das Festas de Verba;
g) Qualificação urbana da Rua Direita de Mamodeiro, da Rua da Capela da Taipa e do centro históri-

co de Requeixo;
h) Qualificação urbana do centro da Póvoa do Valado (Parque, Coreto e ampliação do Largo da Igre-

ja);
i) Instalação de Caixa Multibanco em Nariz e em Mamodeiro (em curso);
j) Construção de um Edifício Polivalente com Centro Interpretativo da Bairrada, no Parque de Me-

rendas de Nariz;
k) Finalização do circuito ciclável e pedonal da Pateira com a ligação da Ponte ao Parque de Requei-

xo;
l) Instalação de um Parque de Autocaravanas na zona da Pateira;
m) Expansão da rede de abrigos de passageiros;
n) Continuar a desenvolver ações apoio e dinamização da comunidade, dirigidas em especial às 

Crianças, Jovens e Idosos.

8. SANTA JOANA

a) Execução do Armazém da Junta;
b) Execução do Polidesportivo, Parque Infantil e Jardim junto ao Campo da FIDEC;
c) Criar condições para a reabilitação física e funcional do Campo da FIDEC colocando-o ao serviço 

da População;
d) Construção do Parque de Merendas de São Romão;



25
Programa de Candidatura
ALIANÇA COM AVEIRO 2021

e) Ligação da rede de águas pluviais da Travessa Gago Coutinho à Av. Afonso V e valorização como 
corredor verde da vala hidráulica central de Santa Joana;

f) Requalificação das Ruas da República, 1.º de Maio, do Barreiro, e parte em falta da Rua do Solposto 
e Rua de São Braz, com instalação de mobiliário urbano;

g) Continuidade ao Plano de Ações Educativas e Culturais e da realização de ações na área desporti-
va, cultural e social, assim como dirigidas aos Cidadãos Seniores.

9. SÃO BERNARDO

a) Ampliação e Qualificação do Parque Urbano e da Alameda Padre Félix, com nova estrutura rodo-
viária;

b) Construção da Rotunda da Cruz Alta;
c) Criação do Parque da Quinta do Peixinho, com recriação da Azenha;
d) Construção da Via de Ligação da Rua da Cabreira ao cruzamento da Passagem interior da Linha 

do Norte;
e) Finalização da execução da Aldeia Desportiva, com circuito de manutenção, espaços verdes e 

zonas de laser, parque de merendas e parque de estacionamento, qualificação do edifício dos 
tanques e das ruas envolventes;

f) Qualificação da rede viária e reformulação dos sentidos de trânsito nas zonas mais críticas (Ruas 
das Cilhas, Emigrantes, Ucha, Ferreiros,…), aumentando a fluidez e a segurança da circulação;

g) Criação de um espaço de instalação de empresas de base tecnológica;
h) Construção de nova estrutura de Estaleiro e Armazém da Junta de Freguesia;
i) Continuar a desenvolver ações de apoio e dinamização da comunidade, dirigidas em especial às 

Crianças, Jovens e Idosos.

10. SÃO JACINTO

a) Resolução dos problemas financeiros da Junta de Freguesia, pagamento das dívidas e recupera-
ção da sua credibilidade e da qualidade dos seus serviços aos Cidadãos;

b) Requalificação do Largo da Igreja;
c) Requalificação do edifício-Sede da Junta de Freguesia;
d) Requalificação da Casa-Abrigo, Parque de Merendas e Pontão;
e) Qualificação e formalização da Praia dos Tesos, com Bandeira Azul;
f) Completar a qualificação da zona urbana ao nível dos passeios, passadeiras e árvores;
g) Aumentar a presença e a prontidão dos meios de socorro ao nível dos Bombeiros, incluindo os 

fins-de-semana;
h) Criação de um Parque de Autocaravanas;
i) Promover o investimento de um Posto de Combustíveis;
j) Aprofundar a cooperação com o Centro Social e Paroquial no apoio social à População;
k) Desenvolver ações de apoio e dinamização da comunidade, dirigidas em especial às Crianças, 

Jovens e Idosos.
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