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“ A luz aqui estremece antes de pousar”
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1  
uma vontade

Aveirenses

Decidi recandidatar-me à Presidência da Câmara Municipal de Aveiro. Faço-o com muito 
orgulho pela obra que todos conseguimos concretizar e com muita vontade de fazer ainda 
mais e melhor.

Aveiro mudou muito nestes dois mandatos e é, hoje, um dos Municípios portugueses com 
melhor qualidade de vida. Aveiro não pode parar. Nos próximos quatro anos, queremos  
continuar  a dar corpo aos nossos sonhos e queremos dar voz e acção à nossa alma de 
aveirenses empreendedores.

O que fizemos aí está, como garantia do nosso desempenho. O que falta fazer é um 
desafio para todos ganharmos. “Olhamos para trás, não coramos e sentimos que podemos 
continuar a olhar para a frente e de frente para todos”. 

Vamos ser ousados nos projectos de futuro e persistentes no alcance daqueles que o 
presente ainda não permitiu. E temos uma carteira de ideias novas que vão fazer com que 
Aveiro continue a pulsar uma nova urbanidade. 

Soubemos superar as adversidades de circunstância e nadamos com sucesso contra as más 
marés. Portugal regrediu, Aveiro progrediu muito! Aveiro pode progredir ainda mais.

A meu lado, tive aveirenses de todos os credos e opiniões, com ou sem opção política 
ou partidária, que souberam apreciar o nosso desempenho, ser críticos e construtivos, 
entusiasmarem-se e vibrarem com os sucessos de Aveiro. Ajudaram-nos a fazer bem e a 
fazer diferente. Os nossos êxitos e realizações são de todos os aveirenses. 

Olhem em volta: Aveiro seduz. Olhem em frente: o futuro de Aveiro interpela-vos. Nunca 
tanto se fez em Aveiro em tão pouco tempo!

Foram apenas três anos e meio. Mas foi um mandato fecundo. Aveiro manteve um ritmo 
impressionante.



2  
uma obra
Nunca tanto se fez em tão pouco tempo! Estas obras mudaram a nossa vida para muito melhor. E, 

com uma obra assim, estamos todos os dias a construir o futuro. Temos uma renovada ambição 

para Aveiro. Com muita vontade, de muita obra continuar a fazer!

Venha daí connosco. Construir “Mais futuro, melhor Aveiro”

O novo Teatro Aveirense, a reconstrução da antiga Capitania, 

o novo Centro Cultural de Esgueira, o novo Arquivo Distrital de 

Aveiro,  a nova Junta de Freguesia da Vera-Cruz, o novo Parque 

de Feiras e Exposições, o novo Mercado do Peixe, a construção 

do novo mercado Manuel Firmino, a mudança da feira dos 28, 

a mudança do mercado abastecedor, a nova feira das velharias, 

o novo parque de Estacionamento sob a Praça Marquês 

de Pombal, a reconstrução dos muros dos canais da Ria, a 

construção do novo Parque da Fonte Nova, o primeiro parque 

wireless do País, o novo palco da Fonte Nova, a reabilitação do 

Corêto do Parque D. Pedro, a demolição dos muros do Parque 

na Artur Ravara, o novo parque do canal de S. Roque, a nova 

ponte viária no canal de S. Roque, as duas novas pontes pedonais 

no canal da Fonte Nova, a nova Ponte rodoviária do Outeiro, 
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a Passagem Superior entre Aradas e S. Bernardo, a Passagem 

inferior junto ao Centro de Congressos, a supressão de todas 

as passagens de nível à linha do Norte,  a nova estação de 

Cacia, os novos arruamentos do Plano de Pormenor do Centro, 

a qualificação do parque de estacionamento junto à rotunda do 

Oita, o novo túnel sob a Estação, na Avenida Lourenço Peixinho, 

a nova Estação da CP, a Avenida da nova Estação, a nova 

Avenida das Agras do Norte, a adjudicação das novas avenidas de 

Santa Joana e da Agra do Crastro, a construção da nova alameda 

do novo estádio, a nova rotunda na EN 109, o novo arranjo 

urbanístico do Rossio, a repavimentação de 100 quilómetros 

de vias e arruamentos nas freguesias de Aradas, Cacia, S. 

Bernardo, Santa Joana, Vera-Cruz, Glória e Esgueira, a construção 

do novo jardim de Infância de Eixo, a construção do novo Jardim 
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de Infância de Verdemilho, a construção do novo Polivalente 

de Mamodeiro, do polidesportivo da Escola de Santiago e das 

novas salas da Escola da Glória e na Vera-Cruz, a nova Escola 

Profissional de Aveiro, o novo pólo de leitura de Eixo, o novo 

pólo de leitura de Esgueira, as novas instalações para a Cerciav, 

o novo pavilhão escolar de Aradas, o novo pavilhão escolar de 

Cacia, o novo pavilhão escolar de Esgueira, o novo pavilhão 

escolar de S. Bernardo, o campo relvado  de Oliveirinha, o 

campo relvado do Eixense, o campo relvado de S. Jacinto, 

o campo relvado de Eirol, a iluminação do campo de Nariz, o 

polidesportivo de Nariz, a construção do novo campo de treinos 

do Beira-Mar, o novo polidesportivo da Bela-Vista, o apoio à 

Acrema, a construção da nova sede da FIDEC, a construção da 

nova sede do Bonsucesso, o apoio  ao relvamento do campo 

do Taboeira e do Barroca, o financiamento da construção do 

Pavilhão do Galitos, o financiamento da construção da piscina 

do Sporting, o financiamento da actividade desportiva do 

Esgueira, do S. Bernardo, do Alavarium, do Eixense, do 

Bonsucesso, do Estrela Azul, da Colectividade Popular de 

Cacia, do Clube de Voleibol, do Barroca e do Taboeira, a 

construção do Lar e Centro de Dia do Centro Social de Santa 

Joana, o Centro Social de Esgueira, o apoio ao Centro de Dia 

da Associação de Melhoramentos de Eixo, o financiamento da 

conclusão do Centro Social das Florinhas do Vouga, o apoio 

à construção do novo Centro de Emergência Infantil e à nova 

sede regional dos Escuteiros, o financiamento da actividade dos 

Bombeiros e a aquisição do terreno para o novo Quartel dos 

Bombeiros Novos, a construção do novo Centro de Saúde de 
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Santa Joana, a demolição da Cova das Agras e a da antiga Frapil, 

a construção de mais habitação social no Caião e em Cacia, a 

recuperação da Capela das Barrocas e da Igreja das Carmelitas, 

o apoio financeiro à Banda Amizade, à Orquestra das Beiras, 

à Fanfarra de S. Bernardo, à Companhia de Dança, ao CETA, 

à Acad e à Acav, aos ranchos folclóricos, ao Cine-clube, à 

escola de Música da Quinta do Picado, a instalação da Casa 

da Cultura, e a atribuição de sedes às colectividades culturais, 

o financiamento da actividade do Teatro Aveirense, o 

programa Aveiro digital, a instalação de um computador em 

cada sala de aula do 1ºciclo, os programas de desporto e de 

cultura para os mais idosos, os programas culturais nas freguesias, 

a realização de reuniões de Câmara e de atendimento público 

nas freguesias, a criação da Polícia Municipal e dos guardas 

nocturnos, a aquisição do ferry-boat para a ligação a S. Jacinto, 

o acolhimento do Campeonato da Europa de Futebol e os 

inolvidáveis momentos que todos vivemos, a construção do 

novo Estádio Municipal para o Euro 2004, a nova Praça do 

Estádio, a nova rede de acessos ao Estádio, a instalação da 

rede de saneamento em Eirol, Requeixo, Nossa Senhora 

de Fátima, Santa Joana e Oliveirinha, a adjudicação da 

conclusão da rede de saneamento em todo o Concelho e o 

apoio aos Agrupamentos de Escolas.
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3  uma equipa 

MANUEL GUERRA  

MARGARIDA FONSECA

Nasceu em Aveiro e tem 26 anos.

Reside na Freguesia de Oliveirinha 
e é Licenciada em Geografia.

PEDRO RIBEIRO DA SILVA

Nasceu a 20 de Setembro de 1961
É Licenciado em Planeamento Regional 
e Urbano pela Universidade de Aveiro
Pós-Graduado em História e Património 
Local pelo ISCIA
Especialização em Projecto do 
Ambiente Urbano pelas Faculdades de 
Arquitectura e Engenharia do Porto

É Presidente da Associação Portuguesa 
de Planeadores do Território; Presidente 
da Rede Nacional de Cidades e 
Vilas com Mobilidade para Todos; 
Director da “Planeamento, Revista 
de Urbanismo e Ordenamento do 
Território”

Actualmente é Vereador Pelouro de 
Planeamento e Gestão Urbanística 
e também do Pelouro da Cultura da 
CMA, desde Outubro de 2004

MARGARIDA MANGERÃO

Vive em Aveiro, tem 33 anos, é 
casada e tem um filho.

Licenciada em
Comunicação e Marketing

É Directora de Marketing da Lanidor.

MATOS RODRIGUES

Com 43 anos de idade é casado e pai 
de dois filhos.

Licenciado em Engenharia Civil, pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologias 
da Universidade de Coimbra e Pós-
Graduado em «Intermediáriop de 
Informação para a Indústria, pela 
University of Sheffield / CEDINTEC / INETI.

Ao longo da sua carreira profissional 
este ligado a diversos projectos e foi 
Director do Sistema de Informação 
para a Indústria da AINDA - Associação 
Industrial do Distrito de Aveiro (1988-
1989). Foi Director do Euro-Info - Center 
de Aveiro (Eurogabinete - 1989 - 1998) 
e foi Secretário Geral da AINDA - 
Associação Industrial do Distrito de Aveiro 
de 1991 a 2001.

É Director Executivo da AveiroPolis S.A. 
desde 2001.



ALBERTO SOUTO

Nasceu em Aveiro, na Freguesia da Glória e tem 46 anos. É casado e pai de 3 filhos.
Licenciado em Direito, pela Universidade de Coimbra.
Pós-Graduado em Direito Europeu pela Universidade de Bruxelas.
Pós-Graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de 
Lisboa.
Mestre em Direito das Comunidades Europeias pela Faculdade de Direito da Universidade 
Clássica de Lisboa.

Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Advogado
Jurista na Direcção dos Assuntos Jurídicos na Caixa Geral de Depósitos
«Referendário» no Tribunal de Justiça da União Europeia – Luxemburgo
Professor convidado em cursos de pós-graduação na Universidade Católica de Lisboa e Porto
Professor convidado no Instituto Nacional de Administração – INA – Oeiras
Jurista na Direcção dos Assuntos Jurídicos do Bando Europeu de Investimento – Luxemburgo
 
Presidente da Associação de Municípios da Ria – AMRia – até 2001
Presidente do Conselho de Administração da EMA.EM – Estádio Municipal de Aveiro
Presidente do Conselho de Administração da PDA – Parque Desportivo de Aveiro
É Presidente da Câmara Municipal de Aveiro desde Janeiro de 1998 ROCHA ANDRADE JOANA CRUZ

MARQUES PEREIRA

Nasceu em Aveiro, tem 30 anos e é casado.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra.

Pós-graduado em Direito do Ordenamento, do Urbanismo 
e do Ambiente, pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra.

Foi jurista no Julgado de Paz de Oliveira do Bairro.

Foi advogado e jurista na Câmara Municipal de Lisboa.

Comissário Nacional da Juventude Socialista.

É adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 
desde Abril de 2003.

LUSITANA FONSECA

Com 54 anos de idade é Licenciada 
em Esgenharia Electrónica e 

Especializada em Telecomunicações 
pela Ordem dos Engenheiros.

Em Aveiro, desde 1978 e ao 
serviço do Centro de Estudos de 
Telecomunicações, da Portugal 

Telecom, tem um percurso profissional 
associado ao desenvolvimento e 

industrialização de tecnologia nacional 
e à concepção de novos serviços nas 

áreas da formação à distância, da 
telemedicina e dos serviços para a 

Sociedade da Informação.

É Vereadora na Câmara Municipal de 
Aveiro desde 2001 e é coodenadora 

do Programa Aveiro Digital.

MARÍLIA MARTINS

Tem 46 anos, é Licenciada em Psicologia 
e tem um filho.

Foi Psicóloga na CERCIAV e exerceu as 
funções de directora técnica do Centro 
de Actividades Ocupacionais.

Foi Vice-Presidente da direcção da CERCIAV.

É Vereadora da Câmara Municipal de 
Aveiro desde 2001.

EDUARDO FEIO

Nasceu em Aveiro, na Freguesia da 
Vera-Cruz, tem 40 anos, é casado e pai 
de duas filhas.

Licenciado em Planeamento Regional e 
Urbano, pela Universidade de Aveiro.

Foi professor do Ensino Secundário em 
1992/1993. Colaborador do CIDEC, 
91/94. Sócio-gerente de uma empresa 
comercial 91/97.

Fundador do Núcleo de Rugby da 
Universidade de Aveiro.

É Vereador da Câmara Municipal de 
Aveiro desde 1994, e desde 2000 
Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Aveiro



uma visão de futuro
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Queremos uma terra criativa e empreendedora, atractiva e sedutora, eficiente e 

sustentável, solidária e justa, com identidade e abertura ao mundo.

Queremos uma cidadania activa e uma comunidade mais forte.

Queremos construir Aveiro como a terra do saber, do saber fazer, do querer saber 

mais, do saber criar, do saber sentir  e do saber ser com os outros.

Queremos construir tudo isto consigo.

Aveiro terra de futuro, terra do nosso futuro.

Aveiro: o Município do país com a melhor qualidade de vida ! 
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um programa

Queremos qualificar as pessoas para fortalecer a cidadania.

Queremos qualificar o território para garantir a sua sustentabilidade

Queremos qualificar a economia para assegurar a competitividade e o bem estar.

Se qualificarmos as pessoas, se qualificarmos o território e se qualificarmos a economia, 

damos mais qualidade à vida de todos, temos mais qualidade de vida cada um. 

5 
LOADING 98%
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a Qualificar as Pessoas



A Educação para o novo milénio 

Aveiro já tem um sistema educativo de grande qualidade e uma comunidade exigente. 

Precisamos agora de um parque escolar à altura dessa exigência, capaz de responder 

aos desafios do século XXI. Mais do que nunca, a educação é decisiva para o futuro. 

Mais do que nunca, a educação é a prioridade. Tudo está a mudar. Temos de mudar 

a educação, que é aquilo que promove as mudanças. Vamos construir as escolas 

do novo milénio. Vamos reforçar a participação da comunidade e da Universidade 

nos processos educativos. Vamos habilitar os nossos jovens com uma educação de 

excelência. Vamos propiciar a todos  possibilidades de educação permanente.
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- Construir a nova rede de escolas da pré-primária e do 1ºciclo, na sequência da aprovação da carta educativa 

- Certificar a qualidade das escolas 

- Instalar um computador em cada sala de aula

- Financiar em 75% a ligação privada à Internet a todos os estudantes do ensino secundário 

- Financiar em 75% a aquisição de computador privado a todos os alunos do 3ºciclo de escolaridade

- Instituir um Programa para a diminuição do abandono escolar, de reinserção e de educação e 

formação ao longo da vida

- Leccionar o inglês em todas as escolas do 1ºciclo, a partir do 3ºano

- Instalação de “Smart boards” para todas as salas do 1ºciclo 

- Oferta de computador portátil a todos os professores do 1ºciclo 

- ”WirelessLab” - Kit HI-FI para colocar em rede todos os alunos 

- Intensificação do programa de abertura dos recintos desportivos e outros equipamentos das escolas 

à comunidade 

- Programa  de divulgação de música nas escolas do 1ºciclo

- Programa de ensino de natação a todos os aveirenses até ao 4ºano

- Financiamento da “Carta de Marinheiro” para todos os estudantes do 11º e 12º anos

- Melhoria da rede de transportes escolares 

- Apoiar o ensino da língua portuguesa a imigrantes
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Uma Cultura mais exigente

A actividade cultural tem sido intensa em Aveiro e conseguimos, nos últimos anos, 

recuperar alguns equipamentos que eram essenciais, como o Teatro Aveirense, 

o Arquivo Distrital ou o Centro Cultural de Esgueira e manter organismos 

estratégicos de afirmação cultural. Aveiro tem de saber ser ambiciosa na sua rede 

de equipamentos, mas, sobretudo, tem de ser cada vez mais exigente na oferta 

de programas de qualidade. Para isso é preciso formar novos públicos. E o apoio 

às colectividades, alfobres de talentos e agentes de património e de identidade é 

fundamental. Aveiro sempre foi uma terra aberta ao mundo. O acolhimento de 

eventos e de artistas  de excelência tem de fazer parte da nossa vontade de fruir a 

universalidade e o génio da condição humana. 
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- Construir uma nova Biblioteca, em espaço multifuncional

- Reforçar a importância de Aveiro como centro de música e de dança

- Apoiar a construção de nova sede para a Banda Amizade

- Consolidar a Rede de Museus Municipais

- Apoiar a Orquestra das Beiras

- Apoiar a programação do Teatro Aveirense 

- Promover a Ciência através da Arte Pública  

- Aprofundar a Cooperação e a Concertação com a UA

- Promover o Festival de Música de Outono

- Promover o concerto “Promenade Aveiro”

- Promover  as desgarradas de tunas académicas nas ruas da Beira-Mar 

- Manter  o concurso de Jovens Criadores

- Projecto “Aveiro acolhe os “visiting masters”

- Projecto “Aveiro ouve os “Nobel”

- Instalar Quiosques de cultura no jardins  e praças 

- Exibição de filmes para idosos e crianças, distribuição de 

walkman para audição de música, empréstimo de livros e jornais

- Promover  concertos dominicais de bandas nos parques  

- Realizar as Conferências do Futuro

- Adaptar o Ex Centro de Saúde Mental para Centro Associativo 

de S. Bernardo

- Comemorar os 250 anos  da elevação de Aveiro a Cidade

- Realizar o Festival de Jazz de Aveiro

- Realizar os concertos  Sons em Trânsito

- Realizar a “ Folia na Ria “

- Prosseguir a Bienal de Cerâmica 

- Criar a Bienal de Arquitectura e Urbanismo

- Realizar um Festival de Cinema

- Realizar o “ FotoAveiro”

- Realizar o festival das artes digitais 

- Apoiar a sede do Coral S.Pedro de Aradas

- Apoiar a construção da sede da Tuna de Sta Joana

- Apoiar a reconstrução da Casa Conselheiro Nunes da Silva, 

em Cacia

- Construir o novo museu etnográfico de Requeixo
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Uma Coesão Social Acrescida

Aveiro tem uma coesão social notável. Para isso, têm contribuído o excelente trabalho das nossas 

IPSS e a intervenção concertada dos serviços de acção social da Câmara. É preciso manter a 

oferta e estar atento a novas carências e processos de exclusão.  Os programas para os mais 

idosos são cada vez mais importantes. Os imigrantes devem ser exemplarmente integrados. As 

minorias étnicas fazem parte da diversidade da nossa riqueza humana. Urge completar a rede 

de equipamentos de saúde e alguns de apoio social e apostar na intergeracionalidade das 

políticas e na eficácia da rede social na prevenção de situações socialmente frágeis. A oferta 

de habitação social responde já a quase todas as situações, mas vai continuar a ser feita por 

núcleos de reduzida dimensão e de localização dispersa e integrada e com novos modelos. O 

sector da Saúde em Aveiro pode representar uma aposta estratégica, no quadro da valorização 

do hospital e dos novos cursos da Universidade de Aveiro.
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- Apoio à integração dos imigrantes

- Programas de intergeracionalidade

- Apoiar a Rede Social – Rede Integrada de Aveiro

- Conclusão do Centro de Saúde de Sta Joana

- Construção da Unidade de Saúde S. Bernardo

- Construção do Centro de Saúde de Esgueira

- Construção do Centro de Saúde de Cacia

- Prossecução do Projecto Senior mais

- Concluir o Centro de Dia de Sta Joana

- Concluir o Centro de Dia de Eixo

- Apoio à construção do Centro de Dia de Eirol

- Erradicação da Ilha do Canastro

- Erradicação do Património dos Pobres

- Apoio à construção  do Centro de Dia da Vera-Cruz

- Apoio à instalação de ATL em Santiago

- Avaliar a instalação de uma creche  e infantário na zona 

industrial de Taboeira

- Apoio à instalação de uma creche e de um Centro de Dia em Requeixo

- Programa integrado para valorização de bairros

- Desenvolver mais projectos no Banco do Tempo

- Requalificação do bairro da Belavista

- Promover a coesão social

- Concluir a nova sede e Centro de Recursos da Cerciav

- Apoio à Unidade Residencial da APPACDM de Oliveirinha

- Promover a gerontromotricidade

- Promover a hidroginástica

- Apoio à inclusão dos alunos deficientes 

- Construir a habitação social que ainda é necessária
  
- Estabelecer um novo modelo de gestão da oferta de habitação social

- Apoio à construção do Complexo Social das Florinhas do Vouga 

- Apoio aos alunos dos PALOP, designadamente, através da 

alimentação e alojamento

- Festival de Teatro Sénior

- Comissão de Protecção de Jovens e Crianças de Aveiro

- Programas de integração das minorias étnicas 

- Apoio à Academia dos Saberes

- Reforçar as Parcerias com as IPSS

- Apoio à construção da Capela da Quinta do Picado

- Apoio à construção do Centro Cívico de Nariz

- Defender a melhoria dos cuidados de saúde e a consolidação 

do Hospital de Aveiro como pólo central do Baixo-Vouga

- Apoiar a Universidade de Aveiro na aposta nos novos 

cursos associados à Medicina  
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Desporto para todos, equipamentos de qualidade
 

O percurso feito para dotar Aveiro de uma rede de equipamentos de qualidade  para a 

alta competição e para o desporto amador foi muito significativo, mas não está ainda 

concluído. Tivemos o novo Estádio, mas construímos vários relvados nos pequenos 

clubes. É por isso necessário continuar a apostar na construção de instalações 

estratégicas e na qualificação dos espaços de desporto para todos. O desporto tem 

de continuar a ser em Aveiro uma via de formação e um meio de  afirmação da 

nossa competitividade e pujança no contexto nacional. Há desportos em que somos 

melhores do que em outros como o remo, o basquetebol, o andebol, mas queremos 

sempre ganhar e saber perder. E os novos  ócios aí estão, a solicitar novas valências.  
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- Construir a Pista de Remo

- Promover a construção do Pavilhão Multiusos

- Promover a construção do Campo de Golfe

- Promover a construção do Centro Hípico

- Promover a construção do Centro de Ténis

- Promover a construção do Parque de gelo

- Promover a construção da 2ª fase da Pista de Atletismo   

- Construir o Pavilhão desportivo de Sta Joana

- Construir o Pavilhão desportivo  de Nossa Sra de Fátima

- Construir o polidesportivo de Cacia

- Optimizar a utilização pública de recintos desportivos das 

escolas e das freguesias

- Cobertura do  Polidesportivo de Santiago

- Apoio à construção do novo Pavilhão do Esgueira

- Apoio  à construção do novo Pavilhão do Beira-Mar

- Construção dos novos campos de treino do Beira-Mar

- Apoio à nova sede do SC Beira-Mar

- Apoio à construção do Pavilhão do ACREMA

- Apoio à requalificação do Complexo Desportivo do Bonsucesso

- Requalificar o complexo desportivo e de lazer do Carocho

- Construir Parque de Jogos Tradicionais em Nariz

- Construir a sede da Associação Desportiva de Nariz

- Construir o parque Radical

- Realizar a Convenção de Fitness

- Construir a Sede para Associação  do Belavista 

- Construir novos circuitos de manutenção 

- Apoiar a construção do relvado do Taboeira   

- Apoiar a construção do relvado do Barroca

- Promover o campeonato inter escolas de xadrez

- Promover o desporto nas escolas através do desporto profissional 

- Criação de Gabinete Médico de Apoio ao Desporto 

- Instituir o Programa “Desporto para todos”

- Cobrir o polidesportivo de Eirol

- Concluir a sede da Mocidade Desportiva Eirolense

- Construir o polidesportivo de Requeixo

- Construir parques infantis em todas as freguesias
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b Qualificar o Território



Planeamento fiável, versátil e participado

Bem planear o território e o futuro é condição de desenvolvimento sustentado e de  qualidade de vida. É, por isso, 

essencial planear muito bem. E o mais participadamente possível. Mas o planeamento não é uma actividade que 

possa ser ditada por basismos populistas. Vamos ouvir todas as opiniões. Vamos tomar decisões qualificadas e 

fundamentadas. O Plano de Urbanização concluiu o inquérito público. O PDM está a ser revisto. Os instrumentos 

de planeamento devem poder ser estáveis, fiáveis, flexíveis e com procedimentos eficientes. A participação das 

pessoas não pode reduzir-se à representação na Assembleia Muncipal e nos órgãos das freguesias. A intervenção 

cívica é um direito de todos. Devemos criar oportunidades para o exercício desse direito, de forma a optimizar o 

contributo útil de cada um. Podemos ir mais longe, se tivermos uma cidadania mais activa. 

- Concluir a aprovação do PUCA 
- Concluir a revisão do PDM
- Instituir um Conselho de reflexão estratégica
- Concretizar o Plano da Carta Educativa
- Aprovar o Plano de Pormenor do Parque Desportivo
- Concretizar o Plano de Urbanização do Programa Polis 
- Concretizar o Estudo Urbanístico da EN-109, municipalizando-a
- Aprovar Plano de Urbanização de  S. Jacinto
- Aprovar Estudo Urbanístico para o Bairro da Bela Vista
- Aprovar Estudo Urbanístico para os centros das freguesias

- Aprovar o Plano de Requalificação do Lago do Paraíso

- Instituir  fóruns temáticos prospectivos sobre o Município 

- Reforçar os Conselhos Consultivos da Cultura, da Educação, do 
Urbanismo e Património, do Desporto, da Segurança e da Acção Social

- Instituir fóruns associativos por freguesia

- Prosseguir com a realização de reuniões de Câmara públicas em 
cada freguesia

- Aumentar as delegações de competências nas Juntas de Freguesia
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Reforçar a cooperação intermunicipal e a cooperação descentralizada

Cada vez mais, a cooperação com os municípios vizinhos e, em especial com o Município de Ílhavo 

é condição para um planeamento consistente e para um desenvolvimento equilibrado. É tempo de 

passar da retórica aos actos. Nos transportes, nas vias de comunicação, no ambiente, em alguns 

equipamentos, no desporto, nos sistemas multimunicipais de águas e de tratamento de resíduos,  

Aveiro e os Municípios vizinhos devem trabalhar em conjunto, independentemente das diferenças de 

sensibilidades políticas. Acreditamos que esse é o caminho exigido pela gestão criteriosa dos recursos 

públicos e pela qualidade de vida das nossas populações. E as relações com as cidades irmãs devem 

prosseguir com intercâmbios de conteúdo útil.
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- Preparar os Planos de Actividades e Orçamento concertadamente com o Município de Ílhavo, 

em relação aos projectos intermunicipais e de interesse comum

- Defender a rápida construção do Acesso ferroviário ao porto de Aveiro

- Defender a rápida criação da entidade de Gestão Integrada da Ria de Aveiro 

- Defender a revisão e execução do Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro

- Aprovar o Plano de Requalificação da Pateira de Requeixo

- Aprovar o Plano de Requalificação do Lago do Paraíso

- Construir a Via Panorâmica Aveiro/Ílhavo

- Prosseguir com o Programa de Aveiro Digital

-.Requalificar o Vale da Amarona

- Reavaliar o projecto de metro de superfície

- Estabelecer percursos cicláveis contínuos entre Aveiro e a Barra e a Costa Nova

- Candidatar a Ria de Aveiro como Património da Humanidade  no quadro da Unesco

- Criar programas de intercâmbio cultural, económico e social com as cidades irmãs e amigas
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Urbanismo amigável,  Arquitectura sedutora

Aveiro, connosco,  tem sabido urbanizar. Construímos espaços públicos de muita 

qualidade, o Município está mais funcional e bonito. Os centros urbanos estão mais 

apelativos e transformaram-se em espaços de encontro e de festas da cidadania. 

Resolvemos alguns impasses urbanísticos e  estamos a rasgar novas frentes de cidade 

que vão permitir um crescimento equilibrado. A relação da terra com a água, tão 

essencial para nós , está a ser primorosamente conseguida através do Polis. O novo 

Parque Desportivo de Aveiro vai criar uma nova frente e novas formas de viver Aveiro. 

A preservação do património e a qualificação do espaço público fazem de Aveiro uma 

terra invejável. Aveiro não pode regredir. Há muitos sonhos para fazer.

2 6



- Programa de arte pública associada à ciência e à investigação
 Instalação de holograma  gigante
 Criação da chama da água
 Criação de parede interactiva
 Criação da porta de água 
 Praça Pública On line- painel electrónico de mensagens
 Programa de arte relacional
 Escultura de laser no “olho” das pontes

- Promover a urbanização da antiga lota

- Requalificação da zona do topo do canal de S. Roque

- Criação da bandeira municipal com 30 metros –”urban pride” 

- Requalificação da Praça das Pontes

- Construção de duas novas pontes no canal de S. Roque

- Construção de passagem pedonal sobre o canal Central 

- Ponte rodoviária sobre a eclusa

- Programa de requalificação da Avenida Lourenço Peixinho

- Intervenção nos alçados do cais dos Botirões e dos Mercantéis

- Reabilitação da estatuária urbana

- Reabilitação das Praças de Joaquim Melo Freitas e 14 de Julho

- Reabilitar o canal da Praça do Peixe

- Reabilitar o largo da Praça do Peixe

- Construção da Praça/Porta da Universidade

- Enterramento das linhas de alta tensão no Centro de Aveiro

- Construção da Praça/Porta da Universidade

- Enterramento das linhas de alta tensão no Centro de Aveiro

- Requalificação das praças das freguesias

- Recuperação da Quinta da Condessa

- Recuperar a Casa Major Pessoa 

- Construir o Centro Cultural Eça de Queiroz

- Recuperar o moinho do canal do Paraíso

- Construir o cibercentro

- Construir os portos de abrigo de Aveiro, no quadro da Polis

- Pedonalizar o centro histórico de Esgueira

- Plano de recuperação do centro histórico 
da Beira-Mar

- Intervenção de reabilitação no bairro da Misericórdia

- Novo arranjo urbanístico para o bairro do Alboi

- Construção de novo cemitério em Sta. Joana

- Instalar no antigo Convento das Carmelitas o Tribunal Administrativo 
e Fiscal e ou os julgados da paz
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Mobilidade fácil e menos poluente

Aveiro tem vindo a resolver os seus principais problemas de mobilidade clássica e a adoptar 
novos modelos, meios e práticas, tendo em conta a prossecução de um desenvolvimento 
sustentável e equilibrado, que dê prioridade aos transportes colectivos e às formas de energia 
não poluentes. A fluidez do trânsito melhorou muito. O estacionamento está muito mais 
disciplinado. A oferta de estacionamento irá aumentar e será progressivamente diferenciada 
em função da sua centralidade. Precisamos de investimentos intermunicipais e regionais e de 
rasgar novas avenidas para um planeamento e crescimento harmonioso de todo o território. 
E vamos continuar a apostar no reforço da nossa singularidade marítima e na mobilidade de 
lazer, utilitária e turística que ela nos permite.

Projectos do Governo Central

- Defender a ligação Aveiro /Águeda em perfil de auto-estrada 

- Defender a duplicação  e o novo traçado do acesso Sul à A1

- Defender a ligação entre o IC-1  e o IC.2, entre Nariz e a A1

- Defender a prossecução das obras de requalificação da EN-

109 no Concelho de Aveiro, designadamente, as rotundas de 

Verdemilho, de  N. Sra das Necessidades e a de Cacia

- Defender a construção da saída norte do novo Estádio para a A-25

- Defender a construção da ligação entre o IP-5  e o topo do 
canal de S. Roque

-Defender a construção do acesso ferroviário ao porto de Aveiro

Projectos de novas Vias Municipais

- Construir a Nova Avenida de Sta Joana

- Construir a nova Avenida de S. Bernardo 

- Construir uma passagem desnivelada sob a linha do Vouga, 
junto à AIDA

- Construir o acesso norte de Cacia

- Construir a nova Avenida entre o Canal de S. Roque e a 
Quinta do Cruzeiro em Esgueira

- Construir a nova Avenida da Agra do Crastro 

- Construir a nova Avenida do Canal das Pirâmides, na antiga Lota

- Construir a nova Alameda da rotunda das Pirâmides
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- Desenvolver o projecto de acesso rodoviário condicionado   
“Ecovia” - a S.Jacinto

Projectos de qualidade do sistema viário

- Garantir “zero buracos” nas vias principais 

- Certificar a qualidade das vias municipais

- Instituir brigada municipal de intervenção rápida para pequenas 
reparações de vias

- Fiscalizar as empreitadas de pavimentações de vias e divulgar 
os resultados

- Monitorizar e cadastrar as intervenções nas vias

 Garantir “zero buracos” nos passeios

- Instituir brigada de intervenção rápida de reparação de passeios

- Estabelecer classificação de vias municipais

- Melhorar a sinalética  de localidades e equipamentos 

- Fiscalizar preventivamente todas as obras de arte 

- Planear, sempre que possível, a introdução do corredores “bus” 
e de Bugas

- Garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida 
a todos os edifícios e equipamentos públicos

Projectos de mobilidade marítima

- Construir o porto de abrigo de S. Jacinto

- Tornar navegável o canal entre o Pavilhão do Beira-Mar, a 
Biblioteca de Siza Vieira e a Cantina da Universidade

- Tornar navegável o esteiro entre o canal de S. Roque e a ribeira 
de Esgueira

- Abrir um novo canal entre o Canal de S. Roque e a Capela das 
Barrocas

- Construir os portos de abrigo previstos no Plano Polis

- Colocar em funcionamento o serviço de ferry-boat

- Colocar em funcionamento os táxis marítimos eléctricos

- Construir a nova gare marítima de Aveiro

Projectos de novas Pontes

- Construir uma nova ponte sobre a Eclusa no topo do canal das Pirâmides

- Construir duas novas pontes pedonais sobre o Canal de S. Roque

- Construir uma nova ligação pedonal sobre o canal central

Projectos de novos parques de estacionamento

- Construir Parque de Estacionamento nas traseiras do Centro de Congressos

- Construir Parque de estacionamento junto à nova Estação da CP

- Construir Parque de estacionamento junto ao Hospital e à Universidade

- Avaliar a possibilidade de construir parque de estacionamento 
sob a Avenida Lourenço Peixinho

Projectos intermunicipais

- Reavaliar o projecto de eléctrico rápido entre Aveiro, Águeda e Ílhavo

- Avaliar a criação de uma rede transportes públicos intermunicipais

- Defender a construção da Via panorâmica Aveiro/Ílhavo

- Defender a construção de redes intermunicipais de velocípedes

Projectos intermunicipais

- Reforçar a rede de pistas municipais para velocípedes

- Substituição gradual da frota de veículos municipais por veículos eléctricos
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Ambiente  a preservar,  Espaços verdes a construir 

Aveiro melhorou muito em todos os indicadores ambientais. Concluímos, praticamente, a 

rede de saneamento. Temos um dos Municípios mais limpos do País. Retirámos todos os 

esgotos dos canais urbanos da Ria. Aprovámos o Plano Municipal de Ambiente que agora 

é preciso executar. Desenvolvemos políticas activas de pedagogia ambiental e projectos 

ambientalmente modelares em zonas sensíveis como é a nossa laguna. Obtivemos as 

Declarações favoráveis de Impacto Ambiental para a Pista de Remo e para o Campo de 

Golfe. Concluímos a resolução dos problemas ambientais de primeira geração. O futuro 

sustentável de Aveiro exige-nos políticas ambientais de nova geração e a prossecução de 

projectos de consolidação da qualidade de vida.

Ciência e Ambiente

- Criação de projecto piloto de dessalinização da água da Ria,com 
recurso a energia solar, para a rega de espaços verdes públicos

- Criação na Baixa de Sto António, do Jardim de Ciência, em 
ligação com a Fábrica de Ciência Viva 

- Criação do Centro Interpretativo da marinha da Troncalhada

- Criação do Centro Museológico e Ambiental no quadro da Polis

- Criação do “Rianário”,  mostra pedagógica de biologia 
marítima  da ria de Aveiro 

- Programa Ambiria: monitorização da qualidade da água

Novos Parques e Jardins

- Construção do Parque Central, no Plano da Polis
 
- Criação de percursos pedonais e de bicicleta de longa 

distância no Vale do Bragal, em Aradas e nos campos do 
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Vouga em Cacia, em Eixo e em Mataduços

- Construção do Parque Urbano da Quinta do Cruzeiro, em 
Esgueira

- Construção do Parque do Outeiro

- Construção do Parque das Barrocas

- Construção do Parque de Vilar (Parque de Feiras)

- Construção do Parque das Pirâmides

- Construção do Parque de S. Bernardo 

- Construção do Parque Urbano do vale do Solposto, em Sta. Joana

- Construção do Parque Urbano do Bonsucesso, junto ao 
Arquivo Distrital

- Construção do Parque de lazer em Vilar

- Construção de Parque de lazer em Mataduços

- Construção de Parque de lazer em Requeixo

- Apoio à construção de um parque de “bungalows” junto à 
Pateira de Requeixo

Intervenções de requalificação ambiental

- Valorização da Reserva Natural de S. Jacinto

- Continuar a Requalificação do Parque Infante D. Pedro

- Recuperação da muralha exterior das marinhas do grupo de Sama 

- Requalificação do Lago do Paraíso

- Criação da Praia da Marinha

- Pugnar pela Recuperação da Pateira de Requeixo 

- Renaturalização progressiva das valas e ribeiras do Concelho

Medidas de sustentabilidade e pedagogia  ambiental

- Gestão Energética e Ambiental dos Edifícios, Equipamentos e 
Serviços Públicos (Certificação de Qualidade Ambiental)

- Apoiar os projectos de utilização de energias alternativas, 
designadamente, através de redução de taxas

- Garantir a qualidade de água balnear nos canais urbanos

- Concluir a rede de saneamento de Oliveirinha 

- Programa de indústrias amigas do ambiente: ligação de 
todas as indústrias de Aveiro ao sistema de saneamento ou a 
sistemas de tratamento

- Criação do Centro de Educação Ambiental no Parque Infante D. Pedro

- Redução de taxas em função da utilização de energias renováveis

- Duplicar a recolha do volume de resíduos recicláveis

- Apoiar os estudos tendentes ao encerramento do aterro de Taboeira 

- Estabelecer a ligação ao Sistema da SIMRIA

- Reforçar a rede de pistas municipais para velocípedes

- Substituição gradual da frota de veículos municipais por 
veículos eléctricos
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c Qualificar a Economia



- Promover Aveiro como capital económica da Região Centro
- Promover Aveiro como centro de inovação 
- Promover Aveiro como centro da economia digital
- Promover Aveiro como plataforma logística 
- Promover Aveiro como pólo portuário, de conhecimento e 

turístico, privilegiado na relação com o hinterland espanhol
- Criar oportunidades de investimento e intercâmbio com os países 

de cidades geminadas
- Criar o “Vougapark”, parque empresarial e de serviços, acolher 

empresas de nova geração e habitação
- Atribuir o prémio anual de inovação e criatividade
- Realizar a feira da Inovação

�
Aveiro, capital económica da região

Aveiro tem vantagens competitivas decisivas no contexto económico actual: “cluster” de telecomunicações e 

com empresas de dimensão relevante no mercado exportador, com localização privilegiada e um porto de 1ª 

categoria, pólo central de uma região fortemente industrializada, com mão de obra qualificada e uma relação 

precursora e profícua entre a Universidade e as empresas, devemos saber tirar partido destes factores para nos 

afirmarmos como terra de acolhimento de nova empresas de produção de riqueza. A valorização do comércio 

tradicional e do mercado de feiras e eventos, o planeamento e a desburocratização, a par da qualificação 

ambiental e da formação de técnicos qualificados, são vertentes por onde deve passar o fortalecimento da 

economia local.
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- Reduzir as taxas urbanísticas para projectos que incorporem 
energias alternativas não poluentes

- Desenvolver políticas de valorização do comércio tradicional, 
em Associação com a Associação Comercial

- Reabilitação urbana e comercial da Avenida Lourenço Peixinho 
- Reabrir o Mercado Manuel Firmino
- Infra-estruturar as zonas industriais previstas no PDM e no PU
- Valorizar as zonas industriais existentes
- Criar a zona industrial de nova geração 
- Desburocratizar e tornar mais eficientes os serviços públicos 
- Preservar e valorizar as feiras tradicionais (Feira de Março, 

FARAV, Agrovouga, feira dos 28, feira de Oliveirinha, feira de 
Eixo, feira de Cacia, feira das velharias) 



Uma política municipal de turismo autónoma

O turismo é uma actividade económica de importância crescente. O actual modelo 

da Rota da Luz não responde às necessidades de Aveiro. Vamos seguir uma política 

autónoma e concertada de promoção turística. Na afirmação das nossas singularidades, 

na divulgação do nosso património natural e cultural, nas potencialidades como 

centro de negócios e eventos, nos roteiros regionais, na actividade cultural apelativa, 

nos equipamentos de lazer e de ócio de qualidade, no aumento da oferta e da 

qualidade hoteleira e de restauração, na valorização dos segmentos de mercado em 

que podemos fazer a diferença. Aveiro terra de acolhimento, tem de ser uma terra de 

qualidade para mostrar e sentir.

3 4



- Desenvolvimento de uma política municipal de turismo

- Criação do Centro de Turismo de Aveiro – reconversão da 

antiga estação da CP

- Instituir o cartão de turismo

- Construir a Pousada da Juventude

- Consolidar as Bugas e desenvolver os Táxis Marítimos

- Criação da rede e dos produtos - merchandising e da marca Aveiro

Promover o turismo de negócios

- Promover Aveiro como centro de lazer (golfe, ténis, hipismo, spa)

- PDA e S. Jacinto

- Promover Aveiro como capital económica da Região Centro

- Promover Aveiro como pólo universitário de investigação aplicada

- Realizar a feira da Inovação 

- Realizar a feira da água

- Promover Aveiro como “cluster” das TIC

Promover o turismo ambiental

- Promover circuitos na Ria

- Promover a Reserva Natural de S. Jacinto

- Promover S. Jacinto como Centro de Estágios

- Serviço de comboio turístico  em S. Jacinto

- Abrir novos esteiros actualmente assoreados

- Promover circuitos de turismo biológico 

- Criação de Parque de bungalows na Pateira 

Promover o turismo cultural

- Promover Aveiro como centro de congressos 

- Promover eventos  apelativos 

- Realizar o Festival de S. Jacinto

- Promover as feiras tradicionais ( Feira de Março, Farav e 

Agrovouga.)

- Promover o circuito da arquitectura contemporânea - 

Universidade

- Promover o roteiro da Arte Nova

- Promover o circuito da talha dourada e do barroco

- Divulgar a Rede de museus municipais 

- Reforçar o Carnaval da RIA

- Promover a doçaria regional e a culinária tradicional-  

- Promover Aveiro como capital dos desportos náuticos

- Valorizar o desporto e a Saúde como factores de Turismo

- Promover Aveiro como centro de estágios
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Uma administração Autárquica eficiente

A Administração autárquica melhorou imenso nos últimos anos. Concentrámos as 

instalações e formámos mais e melhor. Mas somos mais ambiciosos. Queremos 

certificar a qualidade dos nossos serviços pelas normas internacionais e fazer 

da Câmara de Aveiro uma referência de excelência. Seriedade e transparência, 

fundamentação, isenção e competência, rapidez e simplicidade, livre acesso e 

eficiência, responsabilização e sentido de serviço, são valores e que queremos cada 

vez mais veicular. Empresas municipais eficientes e equilibradas. Resposta pronta 

na emergência e coordenação com todos os meios de protecção civil. Melhorar 

a fiscalização externa e a avaliação interna. Modernizar os serviços, valorizar os 

funcionários, prestar serviço público de excelência, eis os propósitos.
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- Promover a qualificação dos funcionários – Programas de Formação  e Qualificação 

- Promover a qualificação dos procedimentos – Gestão por projectos e por Objectivos

- Certificar a qualidade dos Serviços pelas normas internacionais

- Generalizar as TIC na gestão e Operação dos Equipamentos  e Serviços

- Reforçar a cooperação com os instrumentos Sociais: CCD e ACASA

- Aumentar a eficiência energética dos edifícios e dos equipamentos públicos

- Reduzir em 20% o consumo de energia eléctrica na Iluminação pública

- Criar um gabinete de atendimento integrado

- Facultar o pagamento das taxas e serviços através do Multibanco

- Garantir um tempo médio de resposta nos processos de obras não superior a 15 dias 

- Garantir a resposta a qualquer requerimento no prazo máximo de dez dias

- Instituir o projecto piloto do cartão de cidadão, incluindo os serviços municipais 

- Criar um gabinete de apoio jurídico gratuito para o cidadão, através de protocolo 

com a Ordem dos Advogados

- Aumentar a eficiência da Polícia Municipal 

- Apoiar a construção do novo quartel dos Bombeiros Novos

- Instituir mecanismos de receita para as corporações de Bombeiros 

- Apoiar a Actividade dos Guardas Nocturnos
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Aveiro, gente de Inovação e da Criatividade

Aveiro é terra de gente empreendedora, qualificada e imaginativa. A inovação e 

a criatividade são cada vez mais decisivas para o nosso desenvolvimento, a todos  

os níveis. A horizontalidade da inovação deve ser sublinhada, como factor de 

competitividade e de auto-estima.  A Ciência, a surpresa, o experimentalismo, os 

ícones que referenciam e distinguem, a promoção da atitude de ruptura criativa e 

que traga valor acrescentado, também cultural, a atracção universal a Aveiro das 

novas descobertas e a divulgação dos novos ensejos da investigação e da ciência, 

da técnica, da ética e das artes, vão marcar o ritmo de Aveiro do novo Milénio. 

Aveiro terra de sedução e de magia. Terra onde o futuro acontece. 
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- Aveiro, cidade Wireless: acesso livre à net nos espaços 
municipais públicos, designadamente nos parques

- Programa de arte pública associada à ciência e à investigação
 Instalação de holograma  gigante
 Criação da chama da água
 Criação de parede interactiva
 Criação da pirâmide mágica  
 Criação da bandeira municipal 
 Criação da praça das imagens 
 Criação de uma escultura de laser no olho das pontes

- Promover Aveiro como centro de inovação 

- Promover Aveiro como centro da economia digital e 
generalizar as aplicações úteis das TIC  

- Executar os Serviços associados aos Projectos: Museave, Sal-
on-Line, Bib-Ria, Secur-Ria, Mobi-Ria, Ambi-Ria e Sig-Ria.

 
- Criar o “Vougapark”, parque empresarial e de serviços, 

acolher empresas de nova geração e habitação

- Atribuir o prémio anual de inovação e criatividade

- Realizar a Feira da Inovação 

- Promover Aveiro como “cluster” das TIC

- Promover Aveiro como pólo universitário de investigação aplicada

-  Construir o cibercentro

-  Apoio à Fábrica - Programa de Ciência Viva

- Gestão Energética e Ambiental dos Edifícios, Equipamentos e 
Serviços Públicos (Certificação de Qualidade Ambiental)

- Reduzir as taxas em função da utilização de energias renováveis

-  Desenvolver projecto piloto de dessalinização da água da Ria, com 
recurso a energia solar, para a rega de espaços verdes públicos

- Criação na Baixa de Sto António, do Jardim de Ciência, em 
ligação com a Fábrica de Ciência Viva 

- Instalar um computador em todas as salas de aula

- Financiar em 75% a ligação privada à NET a todos os estudantes 
do ensino secundário   

- Financiar em 75% a aquisição de computador privado a todos 
os alunos do 3ºciclo

- Instalação de “Smart boards”-para todas as salas do 1ºciclo 

- Oferta de computador portátil a todos os professores do 1ºciclo 

- ”wirelesslab” - Kit HI-FI para colocar em rede todos os alunos 
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Aveiro, terra da água

A laguna e os nossos canais urbanos conferem-nos uma peculiariedade que 

constitui um privilégio, escreveu a nossa história e representa uma oportunidade. 

É preciso agarrá-la bem. Muito tem sido feito para valorizar a nossa nova relação 

com a água. Desde os muretes dos canais urbanos à sua despoluição. Mas há uma 

dinâmica e uma gestão consequente e integrada que queremos desenvolver. Há 

muito para fazer. Muitas teias burocráticas para ultrapassar, muitos projectos para 

concretizar. Sempre com uma aguda consciência da sensibilidade ambiental da Ria 

e da obrigação que temos de a saber fruir e preservar responsavelmente.

Planear e gerir

- Criação da entidade de Gestão Integrada da Ria de Aveiro 

- Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro

- Plano de Requalificação da Pateira de Requeixo

- Plano de Requalificação do Lago do Paraíso

- Obter a Concessão da gestão dos canais urbanos de Aveiro

Construir a terra/água

- Construir o porto de abrigo de S. Jacinto

- Construir os portos de abrigo previstos no Plano Polis

- Construir uma nova ponte sobre a Eclusa no topo do canal 

das Pirâmides

- Construir duas novas pontes pedonais sobre o Canal de S. Roque

- Construir uma nova ligação pedonal no canal central

- Promover a urbanização da antiga lota
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- Promover a requalificação da zona do topo do canal de S. Roque

- Intervir nos alçados do cais dos Botirões e dos Mercantéis

- Criação da porta de água 

- Construir a Torre da ria 

- Construir a Pousada da Juventude

- Apoiar a construção de um parque de “bungalows” junto à 

Pateira de Requeixo

- Construir a nova gare marítima de Aveiro

- Criar o Centro Interpretativo da marinha da Troncalhada

- Criar o Centro Museológico e Ambiental no quadro da Polis

- Criar o “Rianário”, “mostra pedagógica de biologia marítima  

da ria de Aveiro 

- Acesso ferroviário ao porto de Aveiro

- Via Panorâmica Aveiro/Ílhavo

Construir a água

- Criação de uma piscina fluvial no parque da Balsa, em Eixo

- Tornar navegável o canal entre o Pavilhão do Beira-Mar, a 

Biblioteca de Siza Vieira e a Cantina da Universidade

- Tornar navegável o canal entre o canal de S. Roque e a ribeira 

de Esgueira

- Abrir um novo canal entre o Canal de S. Roque e a Capela 

das Barrocas

- Criação da Praia da Marinha

- Abertura de novos esteiros actualmente assoreados

Preservar a água e a terra

- Garantir a qualidade de água balnear nos canais urbanos

- Garantir a qualidade das água das ribeiras  

- Concluir a rede de saneamento de Oliveirinha 

- Execução do Programa de monitorização da qualidade da 

água, “Ambiria”

- Efectuar a ligação ao sistema da SIMRIA

- Pugnar pela Barragem de Ribeiradio

- Recuperação da muralha exterior das marinhas do grupo de Sama 

- Criação de projecto piloto de dessalinização da água da Ria, com 

recurso a energia solar, para a rega de espaços verdes públicos

Fruir e Celebrar a terra da água

- Criação da chama da água

- Candidatura da Ria de Aveiro como Património da 

Humanidade  no quadro da Unesco

- Elaboração de programas de Turismo ambiental

- Promover o Carnaval da RIA

- Promover a Folia da Ria

- Promover os Concertos da Água

- Promoção de circuitos turísticos na Ria 

- Colocar em funcionamento o serviço de ferry-boat

- Colocar em funcionamento os táxis marítimos eléctricos

- Estabelecer critérios de qualidade no licenciamento de 

operadores turísticos nos canais urbanos
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50 Projectos novos
Educação
01 - Financiar em 75% a ligação privada à NET a todos os estudantes do ensino secundário   
02  - Financiar em 75% a aquisição de computador privado a todos os alunos do ºciclo
03 - Oferta de computador portátil a todos os professores do 1ºciclo 
04 - ”WirelessLab” - Kit HI-FI para colocar em rede todos os alunos 
05 - Programa de ensino de natação a todos os aveirenses até à 4ª classe
06 - Financiamento da Carta de Marinheiro para todos os estudantes do 11º e 12º

Ambiente e espaços verdes
07 - Criação de percursos pedonais de longa distância no Vale do Bragal, em Aradas 

e nos campos do Vouga em Cacia, em Eixo e em Mataduços
08 - Criação de projecto piloto de dessalinização da água da Ria, com recurso a 

energia solar, para a rega de espaços verdes públicos
09 - Adaptação da Baixa de Sto António a Jardim de Ciência, em ligação com a 

Fábrica de Ciência Viva 
10 - Criação de uma piscina fluvial no parque da Balsa, em Eixo
11 - Apoio à construção de um parque de “bungalows” junto à Pateira de Requeixo

Urbanismo e Arquitectura
12 - Instalação de holograma gigante
13 - Criação da chama da água
14 - Criação de parede interactiva
15 - Criação da pirâmide mágica  
16 - Criação da praça das imagens
17 - Escultura de laser no olho das pontes
18 - Programa de arte relacional
19 - Criação da porta de água 
20 - Praça Pública On line- painel electrónico de mensagens
21 - Aveiro, primeira cidade wireless do País
22 - Reabilitação das Praças de Joaquim Melo Freitas e 14 de Julho
23 - Criação da bandeira municipal de grande dimensão–”urban pride” 
24 - Programa de requalificação da Avenida Lourenço Peixinho
25 - Construção da Praça/Porta da Universidade



Turismo
26 - Assunção de uma política municipal autónoma de turismo
27 - Criação do Centro de Turismo de Aveiro – reconversão da antiga estação da CP 
28 - Construção da Pousada da Juventude
29 - Criação dos produtos - merchandising - da marca Aveiro

Cultura
30 - Criar a Bienal de Arquitectura e Urbanismo
31 - Construir uma nova Nova Biblioteca, em espaço multifuncional. 
32 - Promover o Festival de Música de Outono
33 - Projecto “Aveiro acolhe os “visiting masters”
34 - Projecto “Aveiro ouve os “Nobel”
35 - Instalar Quiosques de cultura no jardins  e praças –exibição de filmes para idosos e 

crianças, distribuição de walkman para audição de música, empréstimo de livros e jornais
36 - Realizar as Conferências do Futuro

Administração Autárquica
37 - Certificar a qualidade dos Serviços pelas normas internacionais

Planeamento e Participação cívica
38 - Instituir um Conselho de reflexão estratégica
39 - Instituir fóruns associativos por freguesia

Cooperação Intermunicipal
40 - Preparar os Planos de Actividades e Orçamento concertadamente com o Município de 

Ílhavo, em relação aos projectos intermunicipais e de interesse comum

 Aveiro, terra da inovação e criatividade
41 - Atribuir o prémio anual de inovação e criatividade
42 - Realizar a feira da Inovação 

Aveiro, terra da água
43- Candidatura da Ria de Aveiro como Património da Humanidade  no quadro da Unesco
44- Garantir a qualidade de água balnear nos canais urbanos
45 - Criação da Praia da Marinha
46 - Criar o “Rianário”, “mostra pedagógica de biologia marítima  da ria de Aveiro 
47 - Tornar navegável o canal entre o Pavilhão do Beira-Mar, a Biblioteca do Siza Vieirae a 

Cantina da Universidade
48 - Abrir um novo canal entre o Canal de S. Roque e a Capela das Barrocas
49 - Construir os portos de abrigo previstos no Plano Polis
50 - Colocar em funcionamento os táxis marítimos eléctricos �
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www.albertosouto.blogspot.com
www.ps-aveiro.pt


