
Caros (as) amigos (as)
Apresento-me hoje de novo, perante vós, como candidato à Câmara Municipal.
Os Amarenses, há quatro anos, deram-me este privilégio de trabalhar pelo progresso do nosso concelho. 
Hoje sabem que somos uma equipa forte, competente e de trabalho, com provas dadas, com projetos a 
desenvolver e obras a concluir. Por isso, venho pedir a vossa confiança e apoio para os próximos 4 anos.
Vocês conhecem-me! Sabem que sou um homem de frontalidade e de trabalho, de proximidade e de 
compromisso.
Juntos vamos continuar este ciclo de desenvolvimento, porque juntos somos mais fortes!

Conto convosco! Contem também comigo!

Abraço amigo

Manuel Moreira

CANDIDATOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA



PROGRAMA ELEITORAL
EDUCAÇÃO
• Bolsas de estudo para o ensino superior
• Transporte gratuito dos alunos do pré-escolar até 12º 

ano /vigilantes
• Confeção local das refeições nas 6 cantinas escolares 

– acompanhamento técnico especializado de nutrição e 
engenharia alimentar

• Apoio às crianças e jovens nas Férias Escolares /
Desportivas

• Distribuição gratuita dos livros de atividades aos alunos 
do 1º CEB e material escolar para os alunos do escalão 
A e B – Ação Social

• Projeto de promoção do sucesso educativo
• Continuidade do projeto «No poupar é que está o ganho 

– literacia financeira»
• Continuidade do projeto do regime da fruta escolar
• Assegurar as atividades de animação e apoio à família / 

pré-escolar
• Colaboração com o Agrupamento de Escolas de 

Amares: Mostra Pedagógica, prémios de mérito e 
excelência e outras iniciativas

• Manutenção dos Equipamentos escolares

AÇÃO SOCIAL
• Projeto habitação digna
• Arca dos Sonhos
• Cabazes de Natal para os mais necessitados
• Apoio nas rendas para habitação
• Cartão Sénior
• Convívio anual concelhio com idosos
• Criação de condições de envelhecimento ativo: projeto 

«Clicar na Melhor Idade» e projeto «PAIMA»
• Provedor do Idoso
• Criação de estratégia local de Habitação
• Protocolo das Farmácias
• Continuidade de colaboração e estabelecimento de 

parcerias com a ANJES

SAÚDE
• Projeto Pimpolho
• Vacina Nimenrix 
• Comparticipação na medicação dos Idosos
• Projeto de saúde mental
• Apoio a várias iniciativas do ACES Gerês Cabreira e 

outras instituições de saúde
• Projeto <<Concelho Cardio Seguro >>

AMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL
• Execução de rede de saneamento básico (ligação 

Figueiredo a Bouro)
• Conclusão do trabalho de interligação dos depósitos de 

água – rede de abastecimento concelhia.
• Recolha seletiva de resíduos. Criação de circuito de 

recolha de lixo porta a porta nas freguesias urbanas do 
concelho

• Continuação da ampliação da rede de iluminação 
pública apostando na eficiência energética

• Continuar a apostar numa política de bem-estar animal 
através da dinamização do Canil e Ecocanil

JUVENTUDE E ASSOCIATIVISMO
• Semana da juventude
• Gabinete do associativismo, desporto e juventude
• Apoiar a execução dos planos de atividades das 

Associações

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
• Apoiar a elaboração de candidaturas a fundos 

comunitários
• Isenção de taxas municipais (novas empresas)
• Apoio à realização de estágios
• Investimento em Feiras Regionais e Nacionais para 

promoção dos nossos produtos endógenos, restauração 
e turismo

• Incentivar o comércio local
• Gabinete da Diáspora

DESPORTO E LAZER
• Acompanhamento da candidatura - Ecovia do Cávado 
• Manutenção do programa «Amares a Caminhar»
• Apoio na organização e criação de melhores condições 

nas zonas de lazer fluviais
• Criação da Praia Fluvial da Ombra
• Melhorar condições em todas Piscinas Municipais

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER
• Criação de um multiusos/ polidesportivo municipal, 

a realizar na Vila de Amares em terrenos anexos às 
atuais piscinas municipais

• Apoio na reabilitação dos equipamentos desportivos 
existentes no concelho, em parceria com as 
associações desportivas locais

• Ampliação das áreas anexas à Piscina Municipal de 
Caldelas

• Conclusão da reabilitação da Piscina Municipal Coberta 
– Ferreiros

• Melhoramentos dos espaços existentes na Piscina 
Municipal de Amares

• Criação de um Parque Urbano na Vila de Ferreiros

URBANISMO, REDE VIÁRIA, MOBILIDADE
• Requalificação do Largo da Feira semanal
• Realização do projeto de mobilidade e reabilitação dos 

espaços urbanos
• Melhoramento contínuo da rede viária concelhia
• Continuar a apostar na reabilitação e embelezamento 

dos espaços verdes existentes em todo o concelho, 
nomeadamente rotundas e jardins

• Requalificação da estrada que liga Dornelas a Paredes 
Secas

• Requalificação da Estrada que liga Bouro ao Santuário 
da Abadia

TURISMO E PATRIMÓNIO
• Revitalização do Complexo Termal de Caldelas
• Realização da obra de recuperação do património anexo 

ao Mosteiro de Bouro Sta. Maria (criação de centro 
interpretativo)

• Promoção do potencial turístico do concelho em feiras 
e certames

• Requalificação e embelezamento do espaço envolvente 
no monte S. Pedro de Fins

• Concluir a reabilitação os espaços exteriores 
envolventes ao Santuário da Abadia e da Loja de 
Turismo 

• Lançamento de processo de requalificação da arte 
Sacra das Capelas da Abadia

• Continuar o apoio às obras de manutenção/reabilitação 
do património religioso existente em todo o concelho

• Criação de um plano estratégico de turismo assente 
na promoção do Turismo Rural, dos Vinhos e da 
Gastronomia

CULTURA
• Criação de Museu Rural / Centro interpretativo do Urjal
• Apoio no ensino da música
• Acompanhamento das Bandas Filarmónicas
• Feira do livro concelhia
• Programa de animação da Biblioteca Municipal
• Boletim Cultural Municipal
• Apoio na produção/publicação por autores de Amares
• Prémio Literário Sá de Miranda
• Apoiar e promover o Centro de Estudos Mirandinos

4 ANOS – 4 OBRAS EMBLEMÁTICAS
• Requalificação do centro urbano da vila de Amares
• Criação de Pavilhão Multiusos/ Polidesportivo
• Requalificação do Monte de S. Pedro de Fins
• Praia da Ombra

MANDATO 2021 - 2025

Vota


