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DEDICADOS A SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA Caras e Caros Concidadãos,
Dirijo-me a cada um de Vós com o sentimento do dever cumprido. 
Durante 8 anos, servi a nossa comunidade com dedicação e empe-
nho. Foram anos difíceis, a lei “Relvas” tinha imposto a agregação 
das 4 Freguesias, uma realidade administrativa distinta, mas não 
cruzamos os braços e, por cada adversidade, encontramos solu-
ções. Uma realidade que poderá ser agora alterada, e que contará 
com o meu entusiamo para que assim seja.

O primeiro mandato ficou marcado pela crise financeira da Câ-
mara Municipal (herdada em 2013), o segundo mandato, este que 
agora termina, está marcado pela pandemia que mudou as nossas 
vidas.

Em 8 anos vencemos duas crises, a financeira, herdada da anterior 
gestão municipal, e a pandémica. Ambas vencemos com trabalho e 
colaboração entre as instituições, coletividades, entre a Junta de 
Freguesia e a Câmara Municipal, liderada pelo Presidente Eduardo 
Vítor Rodrigues.

Os combates que travamos não nos impediram de implementar as 
nossas medidas. Executamos as obras que nos tínhamos proposto, 
planeamos e projetamos muitas outras que ainda não são visíveis, 
mas que já estão contratualizadas ou em tramitação. Recentemente, 
entregamos em cada uma das casas do nosso território a revista de 
Prestação de Contas, onde evidenciamos o trabalho realizado e o 
que está em tramitação.

Sempre afirmamos que tínhamos um projeto de desenvolvimento 
para a União de Freguesias, um projeto para implementar em 12 
anos e que depende, em grande medida, da articulação e parceria 
entre a Câmara e a Junta de Freguesia.

O trabalho fala por nós, eu, a minha equipa e a equipa municipal 
liderada pelo Presidente Eduardo Vitor Rodrigues, estamos disponí-
veis para continuar o trabalho e para continuar a servir a nossa co-
munidade, um trabalho que terá frutos nesta parceria e articulação, 
nesta partilha de um projeto comum.

Hoje, apresento-vos a equipa de homens e mulheres que comigo 
e com o Eduardo Vitor Rodrigues, assumiremos perante cada um 
de Vós o nosso Programa Eleitoral, e que será o nosso Programa 
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de Governação. Um programa estruturado, ambicioso, de conso-
lidação de muitas das medidas já iniciadas, mas que é exequível. 
Um projeto que depende do vosso voto. Peço-vos que renovem a 
confiança em nós. Nós estamos disponíveis para trabalhar cada dia 
do próximo mandato com mais motivação e dedicação.

Temos conhecimento da realidade, temos rumo, temos experiên-
cia, temos ambição, temos projeto, temos equipa, temos passado 
e estamos disponíveis para construir o futuro convosco.

Assumimos, com cada um de Vós, o nosso compromisso. O com-
promisso de trabalhar todos os dias, com afinco, empenho e deter-
minação, para concretizar este projeto de desenvolvimento.

Conto convosco! Cada voto conta! Conto com o seu voto para dar 
força a Sandim, Olival, Lever e Crestuma.

Conto convosco, podem contar comigo, com a minha equipa e 
com o Eduardo Vitor Rodrigues.

Um abraço,
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MAIS CIDADANIA
…mais participação, mais serviços, melhores serviços….

- Manter a política de proximidade;
- Reabrir as secretarias das Juntas de Freguesia ao sábado de manhã, de forma rotativa,   
um fim-de-semana em cada uma das 4 secretarias;
- Criação do novo Site da União de Freguesias;
- Criar um balcão virtual facilitando o atendimento digital;
- Criar um boletim informativo trimestral para divulgar as atividades da comunidade;
- Realizar reuniões abertas com a população, com a presença do Executivo Municipal;
- Criar o regulamento para atribuição de Medalhas de Mérito;
- Incentivar a participação das pessoas no Orçamento Participativo da União das Fregue-
sias, com a atribuição de uma verba anual de 5 mil euros;
- Criação de uma aplicação de apoio aos cidadãos, para comunicação via telemóvel de 
participação de ocorrências ou sugestões aos serviços da Junta de Freguesia;
- Pugnar pela instalação de Internet Grátis nos espaços públicos das Freguesias;
- Requalificar o rés-do-chão do Centro Cultural e Social de Olival, permitindo deslocali-
zar o balcão de atendimento da segurança social, CTT, serviços de secretaria, atualmente 
existente no 1ª andar, criando assim um espaço acessível e funcional, que permitirá pres-
tar um melhor serviço;
- Requalificar o espaço da secretaria da Junta de Freguesia de Lever, obra já contratua-
lizada, que permitirá prestar um melhor serviço de atendimento.

AÇÃO SOCIAL
…cuidar das pessoas…cuidar das famílias…cuidar de todos…

- Potenciar a Comissão Social de Freguesias;
- Reforçar o papel do Gabinete de Ação Social junto da população e instituições;
- Manter o apoio alimentar a pessoas em situação de carência económica, em parceria 
com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e com as Conferências de 
São Vicente Paulo;
- Reforçar o Fundo de Emergência Social, aumentando a verba a disponibilizar;
- Potenciar a utilização do Programa Municipal de Emergência Social;
- Potenciar a utilização do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento;
- Potenciar a utilização do Programa Municipal do Cuidador Informal;
- Celebrar protocolos de apoio com as IPSS, pela prestação de serviços às pessoas mais 
carenciadas;
- Alargar o serviço de apoio de Teleassistência, combatendo o isolamento das pessoas 
mais idosas;
- Realizar o Passeio Sénior Anual da União das Freguesias;
- Realizar a Colónia Balnear Sénior, para pessoas com mais de 65 anos;
- Manter a Colónia Balnear para crianças e jovens;
- Criar serviço de apoio escolar para apoiar as crianças com mais dificuldades na aprendizagem;
- Promover a prática de natação e de hidroterapia, para pessoas com mais de 60 anos;
- Alargar o programa Academia Sénior, suspensa pela pandemia, a toda a União, em par-
ceria com as IPSS;
- Apoiar a realização da iniciativa Almoço de Natal, em parceria com as Conferências de 
São Vicente Paulo;
- Potenciar as lojas sociais das IPSS´S;
- Manter a articulação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do 
GIP – Gabinete de Inserção Profissional, nas iniciativas que capacitem pessoas em situa-
ção de desemprego;
- Manter e fomentar a realização da Feira de Emprego em parceria com o IEFP;
- Criar o programa Voluntário Mais, para que os voluntários possam apoiar os cidadãos 
mais vulneráveis;
- Manter a política de apoio à requalificação dos equipamentos sociais das IPSS, peque-
nas obras de manutenção;
- Pugnar pela construção da Estrutura Residencial Para Idosos (Lar da 3ªIdade), que a 
Associação de Socorros Mútuos da Nossa Senhora da Esperança quer construir e, para a 
qual, já obteve a aprovação da Câmara;
- Pugnar pela construção do Centro de Dia que a Associação de Solidariedade de Lever 
ambiciona há muitos anos;
- Pugnar pela construção de uma Creche em Lever;
- Pugnar pela ampliação das instalações do Centro de Dia da Associação de Solidarie-
dade Social de Crestuma, para qual já existe projeto;

- Pugnar pelas obras de ampliação das instalações da Olival Social, nomeadamente com a 
construção de uma cozinha e espaço polivalente.

EDUCAÇÃO 
…a Educação tem de ser a aposta para uma sociedade desenvolvida…

- Premiar os alunos do Quadro de Excelência, em parceria com a AEDMO;
- Potenciar a colaboração com a Comunidade Escolar da União das Freguesias;
- Apoiar as atividades e iniciativas da AEDMO;
- Criar o Projeto “Assembleia Jovem”, projeto suspenso pela pandemia;
- Potenciar a aplicação dos Programas GAIAaprende+ e GAIAaprende+i, implementados 
pelo Município em parceria com as IPSS locais;
- Acrescentar ao cheque escolar municipal já atribuído, um cheque para material de apoio 
a todas as crianças do pré-escolar e 1º Ciclo;
- Realizar o Desfile de Carnaval, em parceria com as IPSS, Associações de Pais e AEDMO;
- Pugnar pela requalificação integral da escola de Gestosa, e pela manutenção da política 
de reabilitação constante do parque escolar, que nos permite hoje termos instalações de 
qualidade;
- Pugnar pela manutenção da política de instalação de parques infantis em todos os estabe-
lecimentos de ensino;
- Requalificação integral da escola EB2/3 e da Escola Diogo de Macedo, incluindo a substi-
tuição das coberturas de fibrocimento (obra já em concurso público);
- Acompanhar as obras de construção do pavilhão escolar, que servirá a comunidade escolar 
e as coletividades da União de Freguesias, obra já em construção.

CULTURA
…a cultura é a afirmação da identidade de um povo…

- Apoiar as instituições e coletividades no retorno à sua normalidade de funcionamento, 
após a Covid-19;
- Pugnar pela manutenção da realização da Bienal de Arte de Gaia na nossa União de Fre-
guesias;
- Potenciar a preservação da história de cada uma das nossas Freguesias, no respeito pelas 
nossas raízes, na defesa e na preservação das nossas tradições e do nosso património cole-
tivo;
- Potenciar uma agenda cultural, que permita divulgar as inúmeras iniciativas e atividades das 
coletividades da União;
- Potenciar a inclusão dos equipamentos culturais existentes no nosso território na progra-
mação cultural municipal;
- Realizar o evento União em Festa (Tasquinhas/Festa das Coletividades), em colaboração 
com as instituições da União de Freguesias;
- Potenciar a participação nas Marchas de São João, organizadas pela Câmara Municipal;
- Apoiar a realização das marchas sanjoaninas, organizadas pelas associações de pais das 
escolas de Sandim;
- Apoiar a realização das nossas tradicionais festas;
- Apoiar os agentes culturais e sociais locais, através da assinatura de protocolos com as 
coletividades e instituições;
- Manter a política de apoio à aquisição, requalificação e manutenção do património das 
nossas coletividades;
- Acompanhar a obra de construção do Fórum de Cidadania de Lever, obra já adjudicada, 
que dotará a Freguesia de um auditório e de instalações para a sede da Banda Musical Le-
verense;
- Pugnar pela obra de requalificação do auditório do Centro Cultural e Social de Olival, já 
está em tramitação o procedimento para a elaboração do concurso público da empreitada;
- Estabelecer parceria com a Fábrica da Igreja de Crestuma para a modernização do seu 
auditório;
- Pugnar pela construção de um equipamento multivalências na Fábrica “A Juvenil” (parte 
do edificado existente) em Crestuma, que sirva as coletividades e que sirva como local de 
instalação de pequenas empresas;
- Criar o programa MAIS ARTE, promovendo todos os tipos de arte e utilizando a arte como 
atrativo para visitarem o nosso território.
 
JUVENTUDE
…visão de um novo futuro…

- Potenciar a implementação do Plano Municipal de Juventude;
- Apoiar a associação de estudantes da AEDMO a organizar a semana da juventude, com 
diversas atividades como: workshops, exposições, atuações de dança e música, concursos de 
caça-talentos, saraus ou práticas desportivas, promovendo as coletividades e servindo como 
um espaço de mobilização da juventude; 
- Criar um espaço de encontro e estudo para os jovens, espaço dotado de todos os meios 
tecnológicos e com as condições físicas necessárias, para promover o estudo e a partilha de 
conhecimentos;
- Criar na Fábrica “A Juvenil” (parte do edificado) um espaço de Incubação de Empresas 
destinada aos nossos jovens;
- Promover uma maior interação entre as coletividades e os Fregueses, em especial os mais 
novos, através de visitas das escolas às coletividades e instituições;
- Realizar workshops/oficinas que visem o enriquecimento cultural e a ocupação de tempos 
livres;
- Promover iniciativas culturais e recreativas, como concertos e cinema ao ar livre, entre ou-
tros;
- Incentivar os jovens ao associativismo cultural, recreativo e desportivo;
- Potenciar o Programa Municipal Grávida, apoiando as jovens famílias;
- Criar o Programa Mais Bebé, que atribua um cheque oferta por cada criança que nasça na 

União de Freguesias; 
- Pugnar pela construção de habitação acessível para os jovens, existindo já financiamento 
para a construção de 22 habitações;
- Apoiar as obras de conclusão da urbanização do Bairro da EDP, pugnando pela atribuição/
aquisição, a custos controlados, das habitações por jovens casais;
- Desafiar os jovens da União para a constituição de uma Cooperativa de Habitação, que 
promova a construção para jovens casais, e que permita obter comparticipações de Fundos 
Europeus.

DESPORTO E LAZER
…apostar no desporto é apostar na formação de jovens…

- Potenciar a participação da União de Freguesias nos Jogos Juvenis de Gaia;
- Promover eventos culturais, desportivos e de lazer destinados à população sénior;
- Potenciar a implementação dos Programas Municipais na nossa União, nomeadamente o 
apoio nas inscrições das modalidades de formação, o apoio a atletas individuais, o apoio nos 
transportes, etc.;
- Apoiar a prática desportiva com a atribuição de comparticipações financeiras aos clubes.
- Apoio na construção do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Crestuma, obra já em 
execução;
- Apoio na elaboração do projeto para a sede do Sport Clube Os Dragões Sandinenses;
- Pugnar pela construção do Pavilhão do MODICUS, já existe projeto aprovado pelo IPDJ;
- Construção, logo que terminadas as obras de requalificação dos arruamentos, do parque 
multigeracional de Olival, na urbanização do Wilson, que servirá de complemento ao parque 
geriátrico já existente;
- Planear no âmbito da revisão do PDM, a construção do Parque de Lazer de Sandim, com 
equipamentos multigeracionais e inclusivos, nas imediações do Centro Cívico;
- Concluir a construção do parque infantil de Lever;
- Pugnar pela construção de parques infantis na União;
- Colocação de bebedouros nos espaços públicos;
- Criação de estruturas de apoio a desportos náuticos.

AMBIENTE
…medidas que contribuam para a sustentabilidade…

- Reabilitação e manutenção dos espaços ajardinados;
- Conclusão das obras de construção do espaço ajardinado de Santa Marinha, em Sandim;
- Reabilitação do espaço público e ajardinados, entre outros, Largo de Painçais e Bolhão;
- Pugnar, junto da Câmara Municipal, por uma melhor e mais eficiente limpeza das bermas e 
valetas, utilizando meios que protejam o ambiente;
- Alargar a recolha porta a porta a todo o território da União de Freguesias;
- Apoiar a recolha de materiais recicláveis para fins sociais;
- Requalificar as margens do Rio Uíma, com o financiamento já obtido de 2 Milhões de Euros 
será possível, e criar percursos de lazer nas suas margens;
- Reabilitar o Moinho, propriedade da Junta de Freguesia, e construir nos terrenos adjacentes 
um parque de lazer, projeto este já em fase final de tramitação;
- Projetar um parque de lazer na foz do Rio Uíma, que permita lazer e a prática desportiva;
- Requalificar as margens do Rio Douro, desde a Barragem até ao limite do Concelho, crian-
do vários espaços de lazer e de repouso;
- Apoiar a reabilitação de vários percursos junto a linhas de água, trabalho que está a ser 
desenvolvido em parceria com a Associação de Caminheiros de Lever;
- Implementar o “Circuito dos Moinhos”, que só será possível agora que se obteve o finan-
ciamento para renaturalização das margens do Uíma;
- Potenciar, em parceria com as instituições locais, o trabalho já iniciado de fruição dos cir-
cuitos pedestres de lazer, nomeadamente a Rota da Sirga e a Rota do Uíma, como fator de 
desenvolvimento da nossa União das Freguesias;
- Potenciar a criação de um percurso pedestre ao longo do Rio Febros, sendo necessário 
realizar o cadastro das parcelas, identificação dos proprietários e a obtenção de parcerias 
que financiem este investimento;
- Pugnar pela instalação de pontos de carregamento de viaturas elétricas em vários pontos 
do nosso território;
- Criação de um Parque Canino.

MOBILIDADE
…mobilidade para todos…

- Potenciar o sistema de transporte diário e gratuito, SOLC A CIRCULAR, que liga todos os 
pontos de interesse das 4 Freguesias. Alargaremos o horário do serviço;
- Potenciar a utilização de transportes públicos, agora que conseguimos o Passe Único, mas 
para isso, pugnaremos para alargar a rede de transportes;
- Criação de um shutlle de ligação entre Lever e a Avenida da República, com partidas e 
chegadas a Lever de 30 em 30 minutos;
- Criar o serviço MOB +, serviço de transporte gratuito a pedido para pessoas com mais de 
65 anos, para se deslocarem de sua casa aos serviços básicos, Junta de Freguesia, serviços 
de saúde, etc. Este serviço já está contratualizado com a Câmara para iniciar no primeiro 
trimestre de 2022;
- Implementar um programa de eliminação de barreiras arquitetónicas no espaço público, 
seja na eliminação de degraus, sinalética mal colocada, etc.;
- Construção de passeios nos eixos viários principais;
- Pugnar pela construção da ciclovia nas margens do Rio Douro, incluída no projeto Encos-
tas do Douro;
- Pugnar pela criação de um sistema partilhado de bicicletas elétricas com base na Escola 
Diogo de Macedo;
- Manter as negociações junto das entidades competentes para a abolição das portagens na A32.

SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL
…cuidar da segurança das pessoas, nas mais variadas formas…

- Manter a realização da Feira da Saúde;
- Dar continuidade à realização de ações de promoção da saúde, ações de sensibilização 
e de prevenção de doença;
- Apoiar na conclusão das obras de requalificação interior das instalações dos B. V. Crestu-
ma;

- Redobrar os esforços para a instalação do serviço do INEM nos Bombeiros Voluntários 
de Crestuma;
- Pugnar pela melhoria das instalações dos Centros de Saúde;
- Pugnar pela melhoria dos serviços prestados nos Centros de Saúde, nomeadamente 
com o aumento de pessoal;
- Pugnar pela colocação de cadeira dentista, para a promoção da saúde oral;
- Criar atendimento dedicado na área de saúde juvenil;
- Potenciar a utilização do Plano de Municipal de Vacinação;
- Desenvolver esforços para concretizar a construção de uma Unidade de Cuidados Con-
tinuados, em parceria com uma IPSS;
- Apoiar na reabilitação dos espaços exteriores do Quartel da GNR de Lever;

INFRAESTRUTURAS E INVESTIMENTOS
…investimentos inteligentes e sustentáveis…

- Participar na discussão da Revisão do PDM, garantindo que o mesmo garanta a classifi-
cação de terrenos para a contrução de pequenos prédios de habitação coletiva, e terre-
nos para espaços industriais;
- Pugnar pelo alargamento da Área de Reabilitação Urbana a todo o território da União 
de Freguesias, permitindo benefícios fiscais e municipais;
- Pugnar pela localização de uma grande superfície comercial no nosso território;
- Pugnar pela criação de novo acesso à A41, assunto a ser discutido na revisão do PDM;
- Pugnar pela construção de loteamentos municipais para habitações acessíveis;
- Pugnar pela Construção do Centro Empresarial de Sandim, trabalho já muito desenvol-
vido e que depende apenas de “acertos” entre os proprietários dos terrenos e dos poten-
ciais investidores. Para a viabilização do mesmo, a Autarquia já assumiu a execução das 
obras de urbanização, ou isenção de taxas no mesmo valor;
- Continuar a trabalhar na implementação do Masterplan de Crestuma, um projeto já de-
senvolvido em parceria com os proprietários, enquadrado nas Encostas do Douro, e onde 
se prevê a reabilitação do edificado e a requalificação dos espaços verdes, criando uma 
zona de lazer e de serviços e, simultaneamente, promovendo o turismo;
- Negociar com o proprietário da Quinta de Painçais a viabilização da cedência de terre-
no para a construção do Centro Cívico e outros equipamentos;
- Adquirir um terreno para a construção da Casa Mortuária de Lever;
- Projetar um parque de estacionamento em Arnelas;
- Pugnar pela conclusão da rede de saneamento, nomeadamente com a colocação de 
sistemas de bombagem;
- Pugnar pela execução de rede de águas pluviais, incluindo a construção de reservató-
rios que permitam a reutilização da água;
- Pugnar pela extensão da rede de abastecimento de gás natural;
- Substituição de todas as luminárias da rede pública para LEDS;
- Dar continuidade ao Programa de Requalificação da Rede Viária, que já permitiu em 8 
anos, reabilitar mais de 100 arruamentos e ter, neste momento, 30 arruamentos adjudica-
dos para iniciar, e que pretendemos manter como prioridade de investimento;
- Reabilitar a Rua Central de Lever (última fase), desde o pontão da A41 até ao limite do 
Concelho, incluindo alargamento, construção de passeios, substituição de infraestruturas 
e pavimentação;
-Reabilitar a Rua de Covide e Rua Gestosa de Cima, incluindo alargamento, construção 
de passeios, substituição de infraestruturas e pavimentação;
- Concluir as obras de requalificação da rede viária e espaço público da urbanização do 
Wilson;
- Concluir as obras de reabilitação do empreendimento social D. Armindo Lopes Coelho;
- Concluir as obras de reabilitação do empreendimento do Monte Castro;
- Apoiar na reabilitação exterior e das coberturas dos edifícios da urbanização da Marroca;
- Reabilitar o espaço público junto à Foz do Rio Uíma (Largo da Praia), em Crestuma, de 
acordo com o projeto já elaborado e que será alvo de discussão pública;
- Concluir as obras de requalificação do espaço público de Arnelas;
- Reabilitação integral do Centro Cultural e Social de Olival;
- Construção da Casa Mortuária de Olival, para a qual já existe projeto;
- Manter o investimento na reabilitação dos cemitérios;
- Requalificar o Largo de Seixo-Alvo;
- Apoiar a reabilitação interior da Igreja Velha de Lever;
- Estudar a possibilidade do alargamento do Cemitério de Crestuma.

PROGRAMA


