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Apresentação 

O texto que se segue, publicado pelo Bloco de Esquerda de Gaia 

no âmbito das eleições autárquicas de 1 de Outubro de 2017, 

resulta de um processo democrático e participativo de construção 

conjunta, levada a cabo pelas pessoas que responderam ao apelo 

que lançámos há meio ano, aquando da apresentação da nossa 

candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal. 

Optámos por lhe dar o título de “Algumas ideias para Gaia” 

porque é apenas disso que se trata, não de um programa 

completo de governação do concelho. Não tem a preocupação, 

nem a pretensão, de tratar exaustivamente todas as diferentes 

áreas de que a gestão municipal tem de ocupar-se, mas visa, tão 

somente, apresentar algumas ideias e reflexões, contributos do 

Bloco de Esquerda em áreas em que nos parece mais evidente 

que algo mais, ou algo diferente, deve ser feito e, portanto, deve 

ser discutido no órgão de decisão colegial que é a Vereação, a fim 

de melhorar a qualidade das decisões políticas e das práticas da 

nossa Câmara Municipal. 

Não hesitaremos, seguramente, em dar a nossa aprovação a todas 

as ideias e propostas oriundas das outras candidaturas, se 

considerarmos que podem melhorar de alguma forma o nosso 

concelho e a vida dos seus habitantes, daqueles que aqui 

trabalham e dos que nos visitam. 

Com a mesma segurança podemos afirmar que nenhum interesse 

específico ou cálculo de conveniência política nos fará alguma vez 

votar a favor daquilo que nos pareça injusto, que nos pareça 

errado ou que seja pouco transparente. 
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Introdução

Vila Nova de Gaia é um enorme e populoso concelho, que muito tem evoluído nas 
últimas décadas, onde muita coisa positiva foi feita nos anos que decorreram desde a 
institucionalização da nossa vida autárquica democrática.  
Mas é também um concelho onde muito falta fazer, muitas necessidades da população 
não obtiveram a resposta que se exigiria e que poderiam ter tido, se as políticas 
adoptadas fossem mais cuidadas, mais profundas e ambiciosas no serviço à população 
mais carenciada e menos voltadas para formas de exibição de um progresso superficial, 
por vezes vazio ou até prejudicial.  

Precisamos de valorizar mais a nossa cultura. Não somos adeptos de uma política 
centrada prioritariamente nos eventos e no entretenimento, que esgotem uma parte 
substancial dos limitados orçamentos para a cultura. Os eventos e o entretenimento 
também têm o seu lugar, certamente, e não são alheios à cultura. Mas um povo culto é 
um povo que avança, um povo entretido é um povo que saltita; está em movimento, é 
certo, mas não sai do mesmo lugar. 

O património do nosso concelho tem sido vítima de alguma inacção, nalguns aspectos, 
e de opções mais do que discutíveis, em alguns outros, por vezes verdadeiros atentados. 
O caso mais visível e paradigmático foi a destruição de quase todas as casas da Avenida 
da República pela ganância da especulação imobiliária e a cumplicidade do poder 
municipal, em que belos exemplares de arquitectura de vários estilos foram demolidos e 
substituídos por prédios de uma banalidade deprimente. Não temos nada contra os 
prédios em altura, que podem ser uma mais valia se tiverem qualidade, mas a cidade de 
Gaia estava e está cheia de espaços vazios onde essas novas construções se poderiam ter 
realizado sem destruir a beleza da rua principal do concelho. Do pouco que nos resta, a 
Casa Barbot ficou, felizmente, como um testemunho dramático e quase isolado do que 
era dantes a Avenida e quem olhar para a casa e para a enorme fachada cega, revestida 
a fibrocimento, que lhe está encostada, percebe bem o destino que estava previsto nos 
planos da Câmara para este interessante exemplar do património arquitectónico gaiense. 
A casa que é hoje da presidência também se salvou in extremis. 
Tudo isto era privado, pode argumentar-se, e a Câmara pouco podia fazer. Mas foram os 
regulamentos e as autorizações municipais que permitiram esta mudança fatal. 
Mas mesmo o património que é propriedade da Câmara por vezes não tem tido melhor 
sorte, como é claramente atestado pela demolição parcial e descaracterização 
arquitectónica do Parque Municipal da Aguda, um local de referência do turismo gaiense 
e belo exemplar da arquitectura dos anos 40 e 50 que marcou o estilo das nossas praias. 

A atenção dos especuladores está a virar-se agora para o Centro Histórico e todo o 

cuidado é pouco para que não façam aí o que já fizeram na avenida. 
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Há prédios do centro histórico, que tinham tradicionalmente comércio no rés-do-chão, 
mas cujos andares superiores eram de habitação, numa saudável e complementar 
multifunção, mas agora os habitantes tiveram que sair, em benefício da monocultura do 
turismo, que passou a ocupar o prédio todo.  
Há toda uma panóplia de equipamentos estranhos colocados em frente à linha de 
fachadas tradicionais que marcavam a imagem da marginal de Gaia vista do rio e do 
Porto; onde devia privilegiar-se a vista e o contacto com o rio, colocaram um mamarracho 
para estacionamento em frente às antigas Caves Ferreira e à Real Vinícola, bares e 
restaurantes em frente ao convento Corpus Christi, o terminal do teleférico em frente à 
Ramos Pinto. Reabilitaram-se edifícios antigos retirando totalmente as caixilharias das 
janelas (algo nunca permitido do outro lado do rio, onde as fachadas com as suas janelas 
e os seus caixilhos são a imagem de marca da ribeira do Porto). 
Agora, instalaram um “cash and carry” onde estava anunciado um centro comercial. 

A gentrificação está em curso e os riscos são elevados de transformação de uma zona 
histórica de comércio e armazéns de apoio ao porto fluvial, numa “vinholândia” sem 
alma, para turista ver. 

Na lógica implacável do lucro e do mercado, estes sítios passam a ser bons de mais para 
pobre morar. O pobre que vá morar para sítio de pobre, a Câmara que lhe construa um 
bairro social na periferia, que até ganha votos com isso e é “bom para todos”. 
Na periferia, mas também não muito, que é preciso que eles possam regressar todas as 
manhãs para limpar os quartos dos hotéis, para fazer o almoço, para servir um portotonic 
aos novos ocupantes deste espaço, e destas ruas que já foram suas e dos seus pais e dos 
seus avós, mas que já não serão as ruas dos seus filhos, desses novos desenraízados filhos 
da periferia. 

Há duas grandes dificuldades na abordagem deste problema. 

Uma dificuldade é que a população tem sido  posta perante uma alternativa entre a 
cidade degradada, com os prédios a cair, por um lado, e a recuperação do edificado 
através da alteração radical do uso e da classe social dos utilizadores.  
Sem perceber que entre a cidade que morre de abandono, a cair aos bocados, e a cidade 
morta, mas reconstruída e brilhante, dedicada aos turistas, há uma terceira hipótese de 
uma cidade viva, bem arranjada, com as suas gentes e os seus costumes, que sabe 
acolher os turistas sem ter que se retirar de cena para lhes dar o seu lugar. 

E a segunda dificuldade é que este processo de transformação da cidade viva do 
comércio do vinho, numa “vinholândia” turística sem alma, é um processo lento e por 
vezes quase imperceptível, que se vai fazendo caso a caso, casa a casa, sendo difícil 
perceber a diferença entre um projecto que acrescenta vida à cidade por integração da 

actividade turística e um projecto que destrói a vida da cidade para a entregar ao turismo.  
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Nos grandes projectos é fácil avaliar, mas nas pequenas transformações isso não é tão 
evidente. Vai-se fazendo lentamente e só muito tarde nos apercebemos das 
consequências graves no conjunto. Por isso, todo o cuidado é pouco. 

Nem podemos ficar parados, nem podemos fazer as coisas atabalhoadamente e sem 
pensar. E, muito menos, podemos deixar que seja a lógica privada do mercado a 
desenhar o futuro da nossa terra.  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Descentralização

Descentralização para as regiões chama-se regionalização, descentralização para os 
municípios chama-se municipalização. 
Não existindo regiões (no continente), o actual processo de descentralização tende a 
resumir-se a um processo de municipalização e é nesse âmbito que deve ser analisado.  
É, por isso, importante definir que competências devem ser municipalizadas e que 
funções do Estado não devem ser distribuídas pelos municípios, mas devem ser exercidas 
pelos serviços desconcentrados do Estado. 

Por outro lado, é importante que ao processo de descentralização para os municípios não 
corresponda um processo de centralização dentro dos municípios, o que seria o caso se 
estas novas competências viessem a ficar nas mãos do Presidente, concentrando ainda 
mais um poder que é, já hoje, excessivamente presidencial e centralizado. 

Novos meios para as novas competências 

A municipalização de competências por parte do Estado só pode ser aceite com a 
municipalização dos correspondentes meios para o seu exercício. Mas convém que fique 

claro que não se trata apenas de meios financeiros, como por vezes parece transparecer 
no discurso dos autarcas. 

A municipalização de competências exige a contratação de um grande número de novos 
funcionários pelas autarquias, a aquisição de instalações e de todos os meios técnicos e 
logísticos para o exercício das suas funções. Irá ser alargado significativamente o quadro 
de pessoal das autarquias a todos os níveis, incluindo o de direcção. Isto contrasta com a 
proposta neoliberal de redução dos funcionários públicos.  

É claro que se prevê que uma parte muito significativa destes novos meios humanos e 
materiais que vão entrar nas autarquias provenham da transferência directa dos sectores 
do Estado que hoje exercem essas competências, mas não é certo que nesta 
desconcentração não seja perdida alguma economia de escala e haja, portanto, um 
aumento marginal do número total de efectivos afectos àquelas funções, que pode ser 
colmatado por reafectação de funcionários municipais que estejam hoje subaproveitados. 

Reforço da Assembleia Municipal 

Com a municipalização de competências que está prevista, aumentam, na mesma 
proporção, os trabalhos de fiscalização da Assembleia Municipal (AM).  
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Havendo muito mais sectores e actividades para fiscalizar, é fundamental que se proceda 
a um reforço das capacidades e das competências da AM, nomeadamente em recursos 
humanos com competência técnica para assessorar os grupos de deputados municipais. 
Sem isso, a delegação de competências do Estado para a Câmara Municipal resultará 
num enfraquecimento do controlo e fiscalização da acção do Executivo municipal e, 
portanto, num enfraquecimento da democracia local. 

Mais coesão territorial 

Portugal é um país muito desequilibrado territorialmente, com um interior depauperado e 
rarefeito de população e de serviços. Gaia, sendo um concelho do litoral “mais rico”, 
reproduz dentro do seu território o mesmo padrão de desigualdade. 

A política da Câmara tem de inverter esta tendência “natural” para a desigualdade dos 
territórios, reforçando todo o tipo de serviços no interior do concelho, descentralizando 
mesmo a implantação de alguns dos seus serviços municipais, dando prioridade ao 
investimento municipal nas freguesias que hoje têm menos, dando condições mais 

favoráveis para as actividades económicas que se instalem nas zonas mais deprimidas do 
concelho. 
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Cidadania, transparência e comunicação

Democracia participativa 

Como adeptos, desde a primeira hora, das virtualidades da democracia participativa, 
continuamos a defender o reforço de verbas para os orçamentos participativos, tanto a 
nível municipal, como das freguesias.  

Mas a democracia participativa não se deve esgotar no que é orçamentável.  
Em várias decisões que afectam directamente as populações, é possível e vantajoso 
colocar a decisão nas mãos daqueles que são directamente afectados ou directamente 
beneficiados pelas opções que são tomadas. 

A aposta cidadã na criação e dinamização de organizações de moradores por todo o 
concelho pode ser uma forma de potenciar a participação popular na resolução dos 
problemas locais, e um complemento da actividade das autarquias, já que a própria 
Constituição estipula que as freguesias podem delegar várias das suas tarefas nas 
organizações de moradores.  

Cidadania plena para cidadãos com deficiência 

A Câmara e as Juntas devem ser um exemplo de inclusão. Deverá ser estudada a inclusão 
de tradução em língua gestual portuguesa nos principais eventos públicos municipais e 
de freguesia. A Câmara pode apoiar também a inclusão desta tradução em eventos que 
outras entidades realizem no concelho. 

As limitações à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida têm ainda uma 
presença chocante nas nossas construções e no espaço público. A vida independente 
destes cidadãos, dos deficientes visuais, dos surdos e outros sectores, é ainda uma 
miragem na nossa sociedade, e também no nosso concelho, para vergonha de todos nós. 

Uma política geral de inclusão e igualdade, participada pelos cidadãos mais afectados 
pela sua falta, deve marcar claramente o próximo mandato. 

Contratos públicos 

A Câmara de Gaia tem usado de forma excessiva os contratos por ajuste directo com 
empreiteiros e fornecedores, em detrimento dos procedimentos normais de concursos. 
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Sendo uma forma legal de contratação, o ajuste directo deveria ser a excepção e não a 
regra, reservado para valores muito baixos ou para situações urgentes ou fora do normal. 
E, mesmo assim, sempre respeitando escrupulosamente as limitações de acumulação de 
contratos e os impedimentos ao fraccionamento impostos por lei. 

A situação é grave e terá de mudar. De qualquer modo, a gravidade e generalização 
deste problema pelos concelhos do país levou à publicação de um novo Código dos 
Contratos Públicos, que entra em vigor no primeiro dia do ano, e que baixou 
drasticamente os valores limite que permitiam contratos por ajuste directo. O assunto fica 
assim, parcialmente resolvido. Mas admite-se uma figura de contrato por consulta a três 
empresas, sem concurso público, e as práticas menos transparentes poderão facilmente 
transferir-se para esta nova janela de oportunidade, pelo que deverá haver uma reforçada 
e continuada atenção para garantir a transparência e as boas práticas contratuais. 

Informação municipal on-line 

Uma população bem informada é condição básica de uma democracia saudável. Produzir 

uma informação facilmente acessível e completa é uma obrigação das administrações e 
de todos os serviços públicos. 

Os sítios da internet da Câmara, da Gaiurb e das Águas de Gaia têm tido uma evolução 
positiva, mas há ainda muitos passos a dar. Por exemplo sobre a estrutura interna dos 
serviços da Câmara, com os respectivos nomes, as funções e os contactos.  

A colocação on-line, para informação pública, de todos os projectos municipais e todos 
os contratos da Câmara e das Juntas de Freguesia é já hoje uma prática e até uma 
obrigação legal. 

Porém, o que se encontra on-line nestas publicações é frequentemente omisso e pouco 
esclarecedor. Saber que se fez um contrato em que se pagou x para realizar um trabalho 
de acordo com o caderno de encargos ou as condições anexas, sem que haja caderno de 
encargos ou condições anexas, diz muito pouco ao munícipe que consulta a informação. 
Ou exibir um contrato em que a Câmara pagou x a uma agência de viagens por 
deslocações e estadias, sem se saber quem fez a viagem, qual o destino ou a razão da 
deslocação, é um tipo de informação que verdadeiramente não informa quase nada. 

Em caso do recurso a contratos por ajuste directo ou o convite a três empresas, em vez 
do regime normal de concursos, é exigível uma informação pública on-line ainda mais 
clara, explicando as razões de se ter optado por esse tipo de contratação e de se ter 
escolhido aquele concreto fornecedor e não outro. 
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Seria conveniente que, no mesmo espaço onde se disponibiliza a informação, houvesse a 
hipótese de envio de comentários ou de perguntas de esclarecimento, bem como um 
prazo para serem respondidas. 

Informação municipal em papel 

A Câmara edita regularmente a sua Revista Municipal. É um pouco estranho que a 
Revista Municipal da autarquia apareça como “suplemento comercial” de um jornal. 
Podendo haver razões de natureza económica que o justifiquem, este facto não deixa de 
colocar questões sobre a isenção da Câmara face aos vários meios de comunicação social 
e da isenção destes em relação à Câmara Municipal. 

É positivo que Revista dê informação sobre as actividades da Câmara. No entanto, sendo 
a Câmara um órgão colectivo, constituído por onze Vereadores, todos com as suas 
actividades e muitos com os seus pelouros, é chocante que em alguns números da 
Revista abundem fotografias e notícias com o Presidente e, não raras vezes, se verifique a 
ausência total dos outros Vereadores. A Revista tem de ser um órgão de informação da 

Câmara como um todo e não um meio de propaganda e promoção presidencial.  
Contrariamente ao que se passa com a Câmara, é positivo que o mesmo não ocorra 
relativamente aos grupos políticos na Assembleia Municipal, que têm sempre o seu 
espaço nas últimas páginas da Revista. 

A contra-capa da revista, o espaço mais nobre a seguir à capa, tem estado sempre vazio. 
Se na fase de apresentação da marca Gaia se podia justificar o destaque dado à nova 
imagem, passados tantos meses isso não se justifica. Se o executivo nada tem a dizer às 
pessoas nesse espaço, propomos que ele seja entregue aos serviços de cultura do 
Município (Biblioteca Municipal, Solar Condes de Resende, Casa-Museu Teixeira Lopes, 
Arquivo Municipal) onde técnicos altamente qualificados para produzir uma informação 
cultural de qualidade podem dar bom uso a esse importante espaço de comunicação. 

Exactamente o mesmo se pode dizer da enorme quantidade de espaços publicitários de 
que a Câmara dispõe espalhados por todo o concelho - mupis nos passeios, em postes, 
nas paragens de autocarro e nos quiosques - que foram profusamente usados para o 
lançamento da marca, mas que se mantêm mortos desde então, e que poderão, com 
proveito, ser utilizados para uma informação cultural e educativa de grande impacto 
visual e a custo quase nulo. 
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Redes wi-fi gratuitas 

Todos concordam que a modernização tecnológica de qualquer concelho passa pelo 
incremento da utilização da internet pela sua população. Hoje, qualquer modesto café ou 
restaurante compreende como é importante para a satisfação dos seus clientes 
proporcionar-lhes uma rede de wi-fi grátis. Por maioria de razão, a Câmara e as Juntas 
deveriam ter essa mesma preocupação. 

A Câmara de Gaia até já em tempos forneceu esse serviço, mas de uma forma muitíssimo 
limitada. O tempo é agora de construir uma rede de cobertura de wi-fi gratuito no 
concelho. Isso deve começar, óbvia e prioritariamente, por todas as instalações municipais 
e de freguesia que são frequentadas pelo público, mas deve estender-se muito para além 
dos edifícios públicos. É de notar que a União Europeia atribui tanta importância a esta 
disponibilização pública de internet, que criou uma linha específica para financiar estes 
projectos, financiamento que devemos aproveitar o mais rapidamente possível. 

No exterior, deverá instalar-se wi-fi nos largos e centros mais frequentados das diversas 
localidades do concelho. A nossa proposta (na lógica de “mais para quem tem menos”) é 

que se comece pelas freguesias mais periféricas e abandonadas. Estendendo-se depois 
para as zonas mais centrais. Sabemos que quando se começam os melhoramentos pelo 
centro, as coisas demoram imenso a chegar à periferia, mas quando se começa pela 
periferia, a pressão popular faz com que cheguem depressa até ao centro. 
As paragens de autocarro, por exemplo, podem ser locais de instalação de pontos de 
acesso de internet, com vantagem para o uso do tempo de espera dos utentes dos 
transportes públicos. 

Provedoria do cidadão 

Propomos a criação de uma provedoria do cidadão, instância a que os munícipes possam 
recorrer directamente para apresentar qualquer proposta, queixa ou reclamação em 
matérias relativas à actividade municipal e de freguesia. O acesso dos cidadãos aos 
serviços da provedoria deve ser fácil e imediato, sem custos, nem burocracia.  
O cargo de Provedor ou Provedora do Cidadão, a ser exercido por personalidade idónea e 
independente dos interesses e poderes locais, deverá ser objecto de escolha por maioria 
qualificada pela Assembleia Municipal.  

A Provedoria deve integrar também outras personalidades para ocuparem cargos 
especializados, como o de Provedor dos Direitos do Cidadão com Deficiência Visual, 
Provedor dos Direitos do Cidadão com Deficiência Motora, etc., que deverão ser 
escolhidos pelas respectivas comunidades e que servirão de interface entre estas 
comunidades e a autarquia, com vista a promover as políticas públicas municipais 
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tendentes a assegurar os direitos destes cidadãos, numa perspectiva estratégica de “vida 
independente”.  

Outros elementos poderão integrar a Provedoria, como o Provedor dos Animais, Provedor 
do Ambiente, Provedor dos Utentes dos Transportes Públicos, etc., a designar pela 
Assembleia Municipal. 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Mobilidade e transportes

Plano de mobilidade 

Gaia precisa de um novo e moderno Plano de Mobilidade que, a partir das novas 
realidades em desenvolvimento ou previstas para os meios estruturantes (duplicação da 
linha de comboio, ampliação das linhas do metro, municipalização da STCP), articule os 
vários modos de transporte numa rede que sirva melhor a população, que sirva mais 
zonas, com mais horários, e que resulte numa diminuição dos congestionamentos e da 
poluição provocados pelo transporte automóvel individual, dando prioridade aos modos 
suaves de transporte individual e ao transporte colectivo menos poluente. 

Estacionamento automóvel 

Num concelho tão grande e disperso, uma das formas de aumentar a utilização do 
transporte público passa pela criação de parques de estacionamento automóvel gratuito 
junto às paragens do metro, às estações e apeadeiros do comboio e aos terminais dos 
autocarros, com vista a promover o uso multimodal nas deslocações diárias, reduzindo ao 
mínimo a parte feita em viatura própria e aumentando a parte do percurso que pode ser 

feita em transportes colectivos. 

Gaia foi vítima de um contrato de concessão do estacionamento em toda a zona central 
da cidade que é bastante lesivo dos interesses dos munícipes. Uma empresa privada ficou 
com o direito exclusivo de exploração das ruas da cidade (espaço público, construído com 
o nosso dinheiro) por quase um quarto de século, tendo pago o equivalente a uma renda 
mensal de 83 cêntimos por cada lugar de estacionamento. Em várias ruas o 
estacionamento passou a ser pago de segunda a domingo, das 0h às 24h, ou seja, 
sempre, todos os dias e a todas as horas. Isto demonstra como aquele contrato é uma 
mera extorsão de dinheiro dos cidadãos e não uma forma normal de gestão urbana, de 
regulação do tráfego e de prevenção do congestionamento (aos domingos de 
madrugada, por exemplo, não há congestionamento de trânsito para gerir, mas os 
lugares de estacionamento continuam a ser pagos…). 

Mas é possível encontrar soluções alternativas que nos defendam da sobre-exploração de 
que estamos a ser vítimas. Uma boa hipótese será abrir, nas zonas do centro, novas áreas 
de estacionamento livre e grátis. Essas áreas existem em abundância e tanto podem ser 
terrenos que estão destinados a futuras construções, enquanto estas não arrancam, ou 
antigas construções abandonadas que ainda não foram objecto de reabilitação, mas que 
tenham muito espaço. Com custos quase nulos se pode fazer uma terraplenagem ou 
pavimentação provisória desses terrenos, de forma a permitir o acesso dos automóveis. 
No caso de espaços privados, para facilitar o acordo com os proprietários (cuja 
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propriedade não sofreria qualquer depreciação com este uso e de que poderiam na 
mesma dispor quando quisessem para iniciar as suas obras), a Câmara poderia isentá-los 
do IMI durante o período em que a sua propriedade estivesse aberta ao uso público. 

Uso e estacionamento de bicicletas 

Gaia tem boas ciclovias, com belas vistas. Mas, como todos sabem, servem 
essencialmente para passeios ao fim de semana ou em férias. Em Gaia não vemos as 
pessoas a fazerem de bicicleta as suas deslocações diárias casa-trabalho ou casa-escola.  
E isso pode e deve mudar. Para tal, as nossas vias têm de ser adaptadas, criando novas 
ciclovias com condições de conforto e de segurança para os ciclistas.  

Tarefa mais simples e barata do que adaptar as vias, e que pode fazer-se de imadiato, é 
criar parques de estacionamento para bicicletas, seguros e protegidos da chuva, nas 
zonas urbanas mais frequentadas, mas também junto às principais estações de metro ou 
de autocarros, bem como em todas as estações e apeadeiros da linha do comboio, para 
facilitar a intermodalidade, com a incorporação de pequenos trajectos diários em bicicleta 
no troço entre a última paragem e a residência. Além disso, deve negociar-se com as 
operadoras a facilitação do transporte de bicicletas nos transportes públicos onde isso 

ainda não é possível. 

Deverá ser estudada a criação de uma rede municipal de bicicletas partilhadas, 
eventualmente incluindo bicicletas eléctricas. 

Seria interessante a Câmara realizar um forum dos ciclistas com o tema: “Para andar de 
bicicleta, eu precisava de…” e ouvirmos da boca dos interessados as suas ideias e 
sugestões, forum de onde poderia sair um representante para acompanhar os trabalhos 
de elaboração de um Plano de Promoção do Uso da Bicicleta no concelho, e que faria a 
posterior ligação da Câmara com os utilizadores deste meio ligeiro e ecológico de 
transporte individual. 

Modo eléctrico 

Para além da aquisição de veículos eléctricos e a gás para os transportes públicos, através 
da STCP, a Câmara deve apostar na transição progressiva para o modo eléctrico dos seus 
próprios transportes rodoviários e das viaturas de serviço. 

Como apoio à transição para o modo eléctrico também dos privados, deverão ir sendo 
multiplicados pelo concelho os pontos de carregamento de automóveis eléctricos em 
parques de estacionamento e na rua. 
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Metro 

A nossa linha D do metro vai ser prolongada, o concurso para o projecto está lançado, a 
nova linha G está em estudo. São boas notícias e, embora o ritmo de execução não 
dependa da CMG, compete à autarquia fazer um acompanhamento atento do 
andamento destes processos. 

De todas as linhas da Metro do Porto (A, B, C, D e F), a linha D, amarela, que serve Gaia, 
é a única que não dispõe de “Parques Metro”, uma rede de parques de estacionamento 
gratuitos, abertos 24 horas e 7 dias - que o Metro do Porto dispõe em todas as outras 
linhas -, nem do sistema “Bike & Ride”, o estacionamento seguro de bicicletas. 
A Câmara deve trabalhar com a Metro do Porto para suprir estas faltas. No projecto de 
extensão da linha amarela estarão certamente previstos estes parques no novo troço, mas 
ficam a faltar os parques na zona da linha já construída, o que pode e deve ser feito êm 
colaboração com a Câmara, pelo menos nas imediações de General Torres e no 
cruzamento com a E.N.222. 

Minibus de proximidade (“Gaia mobile”) 

Com a transferência da gestão da STCP para os municípios, a Câmara tem uma 
possibilidade reforçada de propor a extensão de linhas e de horários ou a criação de 
novas linhas que se revelem necessárias para o serviço das populações de Gaia, mas a 
STCP tem uma lógica metropolitana e um processo de decisão que pode não comportar 
a criação expedita de soluções para núcleos populacionais mais reduzidos e distantes do 
centro, ou para deslocações meramente locais, entre várias freguesias de Gaia. 

Algumas zonas do concelho, sobretudo as freguesias mais periféricas, continuam assim a 
sofrer uma dificuldade real em aceder à rede de transportes públicos, sobretudo a certas 
horas do dia. Com vista a colmatar essa deficiência, e nos casos em que não seja possível 
fazê-lo com a STCP, propomos a criação uma rede municipal de transporte de 
proximidade, um sistema muito ligeiro de transporte rodoviário, que pode ser feito em 
mini autocarros (do tipo dos que são usados pela Câmara no transporte escolar). E se for 
possível que sejam elétricos ou a gás, tanto melhor. 

Estes mini autocarros tanto servirão para levar as pessoas até aos transportes já 
existentes, como para ligar uns lugares do concelho a outros, em percursos inter-
periféricos, com trajectos que não são comtemplados pela lógica centrípeta da nossa 
rede, em que quase todas as linhas convergem para o centro de Gaia ou do Porto. 
Podem também cobrir horários que hoje não têm cobertura nas linhas já existentes. 
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Este serviço municipal pode ainda encarar a hipótese de pequenos serviços a pedido, para 
servir munícipes carenciados e com especiais dificuldades de mobilidade.  

Estes novos transportes urbanos do município de Gaia - os "Gaia mobile" (podia ser este 
o nome das carrinhas), devem ser um sistema, ligeiro e adaptável, a ser gerido pela 
Câmara, em coordenação com as Juntas de Freguesia.  

O sistema pode ir sendo construído gradual e experimentalmente, para ir dando resposta 
à população das freguesias mais carentes de transportes, assumindo percursos e horários 
a definir pela própria população a ser servida, num processo de democracia participativa, 
em coordenação com as Juntas de Freguesia. Seria interessante levar a democracia 
participativa para além das modalidades já mais experimentadas do orçamento 
participativo e pôr as pessoas a decidir directamente este tipo de matérias que dizem 
respeito à sua vida do dia-a-dia. 

O custo deste serviço para a Câmara é muito moderado e, para simplificar o sistema e 
evitar os custos de emissão de bilhetes e de cobrança, este serviço poderá ser prestado de 

forma gratuita, ou então praticando o sistema de preço livre, descrito noutro ponto deste 
texto. Isso reforçará a satisfação da população servida. 

Transporte fluvial 

Um outro elemento que temos em falta no nosso sistema de transportes colectivos no 
concelho é claramente o transporte fluvial. Que melhor maneira poderia haver de ir, por 
exemplo, de Crestuma para o Porto ou para Gaia do que pelo rio, essa bela e suave 
estrada sem engarrafamentos, sem cruzamentos, sem paragens em semáforos?  

Uma exploração racional desta carreira fluvial deveria juntar os Municípios das duas 
margens, Gaia e Gondomar, e ter paragens, eventualmente, em Crestuma, Valbom, 
Avintes, Jovim ou Foz do Sousa e Oliveira do Douro, num percurso em zig-zag até ao 
centro da cidade, a estudar em detalhe pelos técnicos competentes dos dois municípios.  

O investimento nesta solução é seguramente reduzido. Uns simples cais de acostagem 
com bons acessos, com paragens confortáveis, com sanitários e estacionamento para 
bicicletas e automóveis. E a embarcação, claro, ou embarcações. 

Temos freguesias a que chamamos "freguesias do interior", quando elas são de facto 
freguesias do litoral, mas do litoral fluvial. Só são do interior se o rio for tratado, como 
tem sido, como uma barreira e não como uma importante via de comunicação que 
garante uma boa e rápida acessibilidade ao centro das cidades vizinhas. 
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Este transporte fluvial pode também impulsionar o turismo nas zonas referidas, com a 
vantagem de que fluxo de turistas se faz em sentido inverso dos utilizadores locais que se 
deslocam para o centro para trabalhar (os turistas vêm do centro de manhã e regressam 
ao centro ao fim do dia), o que optimiza a ocupação das embarcações e rentabiliza o 
projecto. 

Andante 

Os preços dos transportes públicos são demasiado altos e a falta de generalização do 
Andante a todas as linhas que servem o concelho agrava o problema, obrigando muitos 
habitantes de algumas freguesias à compra de mais do que um bilhete ou passe para os 
seus percursos diários. 

A progressiva integração no Andante de todos os operadores de transportes coletivos 
que operam em Gaia é uma causa óbvia, pela qual nos bateremos na Câmara.  
Bem como pelo controlo dos preços a nível aceitável. 

Partilha de automóvel 

Uma das formas de reduzir o volume de trânsito e a poluição é a partilha de automóvel 
particular por várias pessoas com percursos semelhantes, uma prática pouco usada em 
Portugal, mas que está em franco progresso em várias cidades europeias.  

Outra modalidade é a introdução de um sistema de partilha de automóveis de empresas 
vocacionadas para essa actividade, o que pode merecer o apoio das nossas autoridades 
locais, sobretudo se se tratar de viaturas eléctricas. No futuro, a Câmara poderá estudar a 
sua entrada directa neste tipo de actividade, à imagem do que já se vai fazendo (noutros 
concelhos) com as bicicletas. 

Paragens de transportes públicos 

Um aspecto essencial de respeito pelos utentes dos transportes públicos é a colocação, 
em todas as paragens, dos horários completos das linhas que servem essa paragem.  
E isto tanto se aplica à STCP, como às empresas privadas de transporte público.  
A afixação dos horários não só facilita a vida aos utentes, como permite um maior grau 
de controlo e exigência popular face à qualidade do serviço que realmente é prestado. 

A melhoria do conforto nas paragens pode ainda incluir a colocação de wi-fi público e 
aberto, bem como tomadas eléctricas seguras para carregamento de telemóveis, 
eventualmente com acumuladores alimentados por energia solar. 
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Urbanismo e habitação

Redução do IMI 

A lei determina que a taxa de IMI pode situar-se entre o valor mínimo de 0,300% e o 
máximo de 0,450%. Em Gaia, a taxa é de 0,445%, encontra-se muito próxima do valor 
máximo, sendo das mais altas do país e a segunda mais alta entre os concelhos com mais 
de cem mil habitantes. 

Se a difícil situação das contas da Câmara poderia antes justificar um valor tão alto, com 
a melhoria da situação financeira do município é tempo de os munícipes verem aliviada 
esta carga fiscal. Defenderemos a máxima redução da taxa que seja compatível com a 
manutenção do equilíbrio orçamental da Câmara, bem como a introdução do IMI 

familiar, que comporta uma redução de 20€ para um filho, 40€ para dois filhos e 70€ 
para três ou mais filhos. 

Reabilitação urbana e habitação 

Se uma das primeiras prioridades de todos os cidadãos e de todas as famílias é ter uma 
habitação digna e a preços acessíveis (sendo mesmo um direito constitucionalmente 
consignado), esta não pode deixar de ser também uma das primeiras prioridades da 
Câmara Municipal, devidamente reflectida no seu programa e no seu orçamento.  
E este, todos o sabemos, não é um problema que esteja resolvido no nosso concelho. 
Defendemos, portanto, que a Câmara deve fazer um maior esforço para dar resposta aos 
imensos pedidos de ajuda que tem pendentes, seja por parte de sectores da população 
mais pobre, seja por parte de famílias que inesperadamente perderam os seus 
rendimentos habituais. 

Somos adeptos de um maior investimento em habitação social com preços controlados, 
mas não somos adeptos de mais construção dos clássicos “bairros sociais”, grandes 
aglomerados, normalmente periféricos, para onde se enviam populações carenciadas, 
libertando as zonas centrais para actividades mais lucrativas ou para a especulação 
imobiliária e turística. Defendemos o direito à cidade das populações mais desfavorecidas, 
o direito a não serem expulsas do seu lugar em nome das exigências do mercado, mesmo 
que o seu lugar se tenha entretanto valorizado. 

Temos uma enorme quantidade de prédios em situação de degradação ou com 
deficientes condições de habitabilidade. A sua reabilitação deve ter prioridade 
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relativamente à construção de novos edifícios. Em Gaia, como no resto do país, temos 
um excesso de construção, na habitação como nos escritórios, um verdadeiro desperdício 
imobiliário, com muitas casas vazias, novas ou em ruínas, mas que não deixam por isso 
de ocupar (inutilmente) o espaço da cidade.  

Daí que a nossa preferência vá para a recuperação dos imóveis degradados e, quando 
possam ter funções de habitação, para a sua colocação, total ou parcial, no mercado de 
arrendamento social com rendas controladas ou apoiadas.  

O mesmo princípio de arrendamento acessível pode ser aplicado a uma parte dos fogos 
resultantes da construções de prédios novos por entidades privadas.  

Outro incentivo para a oferta de habitação pode ser baseado na oneração fiscal dos 
imóveis devolutos e desoneração fiscal da sua disponibilização em condições definidas 
como de renda acessível. 

No centro histórico, a preservação do património arquitectónico exige critérios mais 

rigorosos do que os que têm sido adoptados. Protegendo-o da especulação, sem deixar 
que fique parado. Protegendo a sua autenticidade e estilo arquitectónico. Um exemplo 
negativo é a eliminação de caixilharias nas janelas em prédios antigos onde estas eram 
uma componente visual essencial das fachadas, que assim ficam desfiguradas (algo 
impensável na zona histórica outro lado do rio, mas que em Gaia a Câmara vai permi-
tindo e praticando, com grande prejuízo para a coerência da imagem da nossa beira-rio). 

Iluminação pública 

Devemos investir na melhoria da eficiência da iluminação pública, dotando o actual 
sistema com lâmpadas led, reduzindo o consumo de energia numa componente que hoje 
pesa bastante no orçamento municipal.  

Devemos estudar a instalação de um sistema de regulação automática da intensidade da 
luz em função da existência ou não de peões. A melhoria da iluminação tem um efeito 
positivo na segurança e um efeito ainda mais assinalável na sensação de segurança por 
parte da população. 

Passeios 

Uma parte substancial dos arruamentos do concelho não tem passeios, em muitos casos 
nem é possível fazê-los por falta de espaço, já que muitas dessas ruas resultam da simples 
pavimentação de velhos caminhos rurais. No entanto, quando as condições o permitem, 
passeios têm vindo a ser progressivamente instalados. Mas, em muitos casos, a sua 
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exígua largura ou a descontinuidade não permitem que cumpram a função de protecção 
dos peões. Há casos especiais em que o tráfego pedonal é intenso, nomeadamente de 
crianças nas suas deslocações para a escola, que exigem medidas urgentes, que podem 
passar pela redução a sentido único do tráfego automóvel (sempre que haja outra rua 
para o trânsito em sentido inverso), permitindo assim a construção ou o alargamento 
substancial dos passeios. 

Noutras zonas em que já há passeios, é fundamental que estes tenham a largura 
suficiente para o cruzamento de um peão com carrinhos de bébé ou cadeiras de rodas, e 
que estejam devidamente desimpedidos de equipamentos que produzam 
atravancamento impeditivos da passagem daqueles equipamentos ou danos nos 
transeuntes com deficiência visual. 

Espaços de convívio público 

A qualidade de vida urbana pode ser facilmente melhorada com a construção de simples 
espaços de convívio na proximidade das habitações, pequenas pracetas e jardins bem 
tratados, com espaços cobertos para poderem ser utilizadas todo o ano, locais 

motivadores do encontro e da interação social, sempre que possível com apoio de 
sanitários públicos e pequenos cafés. 

Precisamos de tornar a cidade mais amiga das crianças para as vermos novamente a 
alegrar as nossas ruas, com espaços seguros de brincadeira, de jogo, de lazer para gente 
das várias idades. Para que os jovens se sintam na rua como em sua casa. Para que os 
idosos tenham locais confortáveis onde passar o seu tempo com os amigos. 
   

Casa dos Projectos 

Defendemos a criação de uma "Casa dos projectos”, um local público onde todos os 
projectos e ideias de obras e de requalificações sejam expostas, com desenhos e 
maquetes, realizando-se apresentações dos mais importantes para discussão de todos os 
cidadãos interessados, antes da fase de aprovação final. 

Armazém de reutilizáveis  

Propomos a criação de um armazém (ou vários) onde se guardem elementos de 
construção oriundos de demolições, que possam vir a ser reutilizados em restauros e 
novas construções. Estas peças podem, numa primeira fase, ser disponibilizadas 
gratuitamente para os interessados, a fim de incentivar a reutilização. Depois poderão 
passar a ser vendidas a custo reduzido. 
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Este projecto deve ser desenvolvido em cooperação com a APRUPP - Associação 
Portuguesa para a Reabilitação Urbana e a Protecção do Património e visa concretizar o 
princípio de “reduzir, reciclar, reutilizar” no sector da construção. 

Eficiência energética dos edifícios 

A Câmara deve apostar na reabilitação dos edifícios, com especial enfoque na melhoria 
do conforto térmico e da eficiência energética (e até de produção de energia), através 
das obras que forem necessárias nos seus próprios edifícios e das freguesias, bem como 
aproveitar incentivos fiscais e apoio técnico para que nos edifícios privados se faça o 
mesmo.  

Esta política é geradora de empregos de proximidade, de dinamização de PMEs do sector 
da construção, de redução dos custos de energia e aumento do bem-estar das famílias e 
dos utentes dos edifícios em geral. 
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Economia local e emprego

Turismo 

Na Câmara, se formos eleitos, seguiremos  um princípio muito claro: não podemos 
perder o turismo para a cidade, mas também não podemos perder a cidade para 
o turismo. 

Acontece que Gaia, no seu conjunto, ainda não está a sofrer a pressão turística asfixiante 
que começamos a sentir no centro histórico. Na maior parte das freguesias do nosso 
concelho não se vê um único turista estrangeiro e era até muito bom que pudessem 
aparecer por lá alguns.  

Mas, para isso, a Câmara e as Juntas vão ter de fazer alguma coisa para os levar até lá. 
Isso pode ser importante para dinamizar o comércio local, para dar movimento à 
restauração, para valorizar o património, para criar alguns empregos onde eles são mais 
precisos. Temos, no Verão, tantas festas e romarias que seriam o encanto dos turistas 
estrangeiros, mas não fazemos nenhum esforço para os levar até lá.  

E nem parece ser muito difícil. Porque nós já temos a zona da beira rio - o centro 
histórico e a Serra do Pilar - a abarrotar de turistas. É aí que os podemos vir buscar para 
visitarem outros locais do concelho que hoje não têm visitas de turistas. Desde os 
mosteiros, museus e outros pontos de interesse histórico e cultural, até ao turismo de 
natureza, com foco na fauna e flora local (com possibilidade de pernoitar em casas de 
campo, em moinhos ou celeiros típicos adaptados), às praias fluviais (onde podem ser 
instalados parques de campismo), ou à frente marítima, já bem tratada, mas ainda com 
pouca oferta de alojamento. 

Conseguir esta dispersão dos turistas pelo concelho não seria tarefa complicada.  
Só precisamos de três coisas muito simples: 
- primeiro, ter vários pontos de especial interesse no resto do concelho bem 

preparados para receber condignamente os visitantes,  
- em segundo, ter um programa simples, atractivo e variado de percursos pelo 

concelho, com várias durações possíveis, para propormos aos turistas em folhetos e 
na internet, 

- e em terceiro, disponibilizar meios de transporte práticos e baratos (ou até grátis) a 
partir da beira rio e da Serra do Pilar, que os turistas possam utilizar facilmente, seja 
numa decisão por impulso de momento face a um folheto recebido, seja por reserva 
antecipada na internet, nos hotéis ou nas casas de Vinho do Porto. 
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O transporte fluvial até Crestuma pode ser um bom complemento desta oferta de 
transporte de turistas. 

Com este plano simples podemos fazer com que o resto do concelho possa beneficiar 
com esta onda enorme de interesse pela nossa terra. E podemos aliviar um bocado a 
pressão negativa que já se está a sentir na zona histórica da beira-rio, onde já vemos hoje 
alguns sinais muito preocupantes de excesso de turistificação desregrada. 

É claro que o fundamental para a atracção turística é a beleza de cada local, o valor do 
seu património e da sua cultura, a hospitalidade da população, a excelência da 
gastronomia, a qualidade e o preço da acomodação e dos transportes, o clima.  
Mas, para além desses grandes requisitos, um turista que passeia durante horas numa 
cidade precisa de quatro coisas muito simples para se sentir confortável, e são coisas em 
que é fácil e barato fazermos algo de imediato: sítios confortáveis para quem anda a pé 
se poder sentar a descansar (alguns abrigados do sol intenso ou da chuva), sanitários 
públicos asseados e abundantes (os cafés e restaurantes não têm nenhuma obrigação de 
suprir esta falha do espaço público), locais seguros para guardar malas ou embrulhos 

com compras e uma rede wi-fi grátis e de boa capacidade, acessível em toda a área em 
que se desloca. 

Lojas tradicionais 

Defendemos a criação de um programa concelhio de classificação, sinalização e 
protecção (legal e fiscal) das lojas tradicionais, que são um património comercial e 
histórico de Gaia que deve ser preservado, já que está frequentemente ameaçado pelo 
avanço das grandes superfícies e pela especulação imobiliária e turística. 

Hortas urbanas e produção agrícola 

Apoiamos o alargamento da rede de hortas urbanas, de preferência em modo de 
produção biológico, promovendo a alimentação com base na produção agrícola de 
proximidade. Será de estudar a hipótese de colocação, em cada conjunto de hortas, de 
uma pequena loja auto-gerida onde os utilizadores das hortas, se quiserem, possam 
vender os seus excedentes. Será interessante também incrementar esquemas de venda 
desses produtos porta-a-porta e on-line. 

Defendemos o incentivo ao uso dos terrenos com capacidade agrícola, para facilitar o 
aparecimento de novos produtores agrícolas locais, ajudando à criação de emprego de 
proximidade nas zonas mais periféricas do concelho, gerando rendimento para as 
pessoas da terra, o que pode ter uma importante função ecológica e económica, 



Bloco de Esquerda Ideias para Gaia       27

reduzindo a importação e o transporte, nomeadamente de produtos frescos cuja 
produção está facilmente ao nosso alcance. 

Pescas 

O nosso concelho tem a felicidade de ainda ter duas comunidades piscatórias, que têm 
resistido a todas as políticas adversas que, apartir de Bruxelas e a partir de Lisboa, foram 
destruindo este importante e tradicional sector produtivo. A pesca no rio Douro também 
já teve melhores dias 

Mas, contrariamente ao que aconteceu com algumas indústrias locais que foram 
desaparecendo devido à obsolescência dos seus produtos, que se tornaram inúteis, o 
peixe não tem deixado de aumentar a sua importância nas modernas recomendações 
para uma alimentação saudável da população. O bom peixe fresco da nossa costa tem 
sido também um dos principais argumentos gastronómicos de atracção do turismo, 
actividade que tem a importância económica que se conhece. 

Assim sendo, não há nenhuma razão séria para que as pescas não voltem a ganhar um 
peso mais significativo na economia do país e na economia do concelho. Sabemos que 
isso não depende essencialmente do poder municipal, mas entendemos que a Câmara e 
as Juntas de Freguesia envolvidas não podem deixar de estar muito atentas e sempre ao 
lado dos pescadores da Aguda e da Afurada, garantindo-lhes as melhores condições para 
o exercício seguro e produtivo da sua faina, para um comércio justo e rentável do seu 
pescado, com condições sociais e laborais dignas do século XXI. 

Mercados de proximidade 

Apoiamos o reforço das feiras locais existentes, grandes e pequenas, e a criação, onde 
não existem, de pequenos mercados de rua semanais, com preferência na atribuição de 
lugares de venda aos pequenos produtores e comerciantes locais. Se passarmos a ver 
muitos gaienses, ao sábado, a fazer as suas compras (e as suas vendas) nestes espaços 
simples de proximidade e convívio entre vizinhos, estaremos certamente a testemunhar 
um progresso na qualidade de vida do concelho. 

Seria útil estabelecer protocolos com as escolas para colocação nas cantinas dos produtos 
agrícolas dos pequenos produtores locais, com preferência para produtos de agricultura 
biológica. 

Uma feira de velharias e objectos em segunda mão ajuda ao objectivo ecológico de 
reduzir o consumo de produtos novos, reciclando e reutilizando os que já foram 
produzidos, prolongando-lhes a vida útil e reduzindo a quantidade de resíduos. 
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Propomos o estudo da realização desta feira, com carácter mensal, na zona de peões 
junto à Câmara Municipal, dando mais vida ao centro urbano ao fim-de-semana. 

Moeda local 

Várias cidades criaram uma moeda local, complementar da moeda oficial do seu país. 
O balanço que fazem desta experiência é muito positivo, tendo ajudado a dinamizar a 
economia e a manter localmente uma maior fatia da riqueza criada.  

O que propomos é a criação de um grupo concelhio de estudo destas experiências de 
introdução de moedas locais feitas noutros concelhos de Portugal e no estrangeiro, 
grupo constituído por cidadãos voluntários e técnicos da Câmara, que possa apresentar 
uma recomendação sobre a matéria para discussão e apreciação municipal. 

Sistema de preço livre 

Sugerimos o estudo da introdução do sistema de preço livre em acções e locais onde se 
perspective a conveniência de uma solução de gratuitidade.  

Por exemplo: a entrada no Parque Biológico ou na Casa-Museu Teixeira Lopes. Não há 
razão para que algum munícipe com dificuldades financeiras deixe de visitar o parque ou 
o museu devido ao preço do bilhete. A entrada poderia passar a ser sempre gratuita para 
todos, como já é na casa-museu e por vezes no parque. 

Porém, a introdução do sistema de preço livre pode permitir essa entrada gratuita, mas 
simultaneamente recolher a contribuição daqueles que podem e querem pagar. E muitos 
querem pagar. Como podemos receber? Colocando uma máquina de pagamento na 
saída, com uma pergunta do tipo “Como avalia este serviço? Quer contribuir para o seu 
pagamento?”, em que os utentes satisfeitos possam fazer o seu pagamento voluntário, 
sem montante pré-definido, em reconhecimento da excelência do serviço que receberam. 
Com o incremento do turismo, esta pode vir a revelar-se uma fonte de receita 
interessante para as instituições, já que muitos turistas estrangeiros gostam do que veem 
e têm-se mostrado disponíveis para dar os seus contributos. 

O sistema de preço livre é uma mudança de paradigma, que faz apelo à responsabilidade 
cidadã e materializa o princípio “de cada um segundo as suas possibilidades”. 
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Lojas sociais 

Estudar a instalação de “lojas sociais”, onde se venderiam produtos oferecidos pelos 
supermercados e hipermercados do concelho, ou outras empresas com as quais fossem 
criados protocolos, e onde os habitantes mais carenciados poderiam adquirir o que 
entendessem usando uma moeda local solidária, a ser criada para o efeito.  
Nesse espaço poderiam ainda funcionar outros serviços pagos com a mesma moeda. 

Lojas de reparação 

Propomos fornecer espaço barato ou grátis para instalação de pequenas lojas de 
reparação, com vista a incentivar o prolongamento da vida útil de máquinas, móveis, etc., 
numa lógica de contrariar a tendência actual de substituição precoce de equipamentos, 
reduzindo assim os resíduos e o desperdício, e aproveitando também para dar trabalho a 
pessoas com experiência e competências técnicas várias, que o fecho de muitas empresas 
industriais tradicionais foi lançando no desemprego e que, até pela sua idade, 
dificilmente conseguem arranjar, na oferta disponível no mercado, um novo emprego 
compatível com a sua experiência. 

Combate à precariedade 

Para além do desemprego e dos baixos salários, a precariedade laboral tem sido um dos 
factores que mais tem influenciado negativamente a vida de quem trabalha, pela 
instabilidade e o stress que provoca, porque dificulta ou impede a construção de 
projectos de vida com futuro, a capacidade de compra ou arrendamento de habitação, a 
emancipação dos jovens, a decisão de ter filhos.  

É preocupante que muitos dos novos empregos que têm sido criados, no comércio ou no 
turismo, para além de mal pagos, tenham uma enorme prevalência de vínculos precários. 
Se é verdade que a Câmara não pode ter grande influência neste campo, há no entanto 
algo que pode fazer. Desde logo, dar o exemplo, garantindo que não há precariedade 
nos postos de trabalho permanentes da Câmara, de todas as empresas municipais, ou 
nas actividades financiadas pelo município.  

Por outro lado, o universo municipal pode dar preferência, nos contratos que estabelece 
com os seus parceiros e com fornecedores e empreiteiros, a instituições e empresas que 
demonstrem que o pessoal ao seu serviço goza de vínculos contratuais decentes, bem 
pagos e não precários. Esta demonstração, feita de forma voluntária, deve ser elemento a 
considerar positivamente na avaliação para concessão de financiamento ou, quando se 
trate de adjudicações, a ter em conta conjuntamente com o preço, a capacidade técnica, 
a solidez financeira e a situação fiscal. 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Cultura, educação e património

Formação e cultura popular 

Realçamos a importância do apoio à cultura, tanto no que se refere ao acesso a uma 
programação artística de qualidade (exposições, exibição de filmes, representações 
teatrais, concertos, etc.), como no apoio à criação e produção próprias, bem como à 
aprendizagem e à formação.  

O principal défice actual não reside na falta de oferta cultural, mas sobretudo na falta de 
literacia cultural que permita às pessoas interessar-se e desfrutar plenamente da oferta 
que existe. 

Nota-se um grande défice de conhecimento, por parte significativa da população, sobre a 
história do seu concelho e da sua freguesia, do seu património cultural material e 
imaterial, e até um acentuado défice de formação cívica sobre matérias de natureza 
política e institucional. 

No entanto, Gaia é um concelho com uma enorme e antiga dinâmica associativa, com 

inúmeras colectividades espalhadas por todas as freguesias, que têm tido um papel 
relevante na formação cultural e artística da população, com especial destaque para a 
área da música, do teatro, do folclore e também do desporto. 

Uma ideia que propomos é a criação um pacote municipal de oferta de pequenas 
exposições, seminários, workshops, colóquios, debates e acções de formação sobre os 
mais variados temas culturais, cívicos e políticos, com oradores e formadores de 
qualidade reconhecida, gaienses e não só, a ser gratuitamente posto à disposição de toda 
a rede associativa que cobre o território, com vista permitir que as colectividades possam, 
se assim o entenderem, enriquecer a sua programação e a oferta do serviço que prestam 
aos seus associados e à população com os temas que considerem melhor corresponder 
aos seus interesses. 

Educação política e abstenção 

As altas taxas de abstenção eleitoral e um certo desinteresse pela vida política em geral 
são uma debilidade séria da nossa sociedade e do nosso sistema democrático. Serão 
certamente consequência de muitos factores, mas o mais evidente é a abundante falta de 
preparação e de conhecimento das matérias em debate e dos mecanismos de decisão. 

Hoje em dia, ninguém exerce uma função sem ter um mínimo de formação, de 
aprendizagem, que se quer aliás continuada ao longo da vida. Sendo todos os munícipes, 
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no mínimo, eleitores (ou vindo a sê-lo no futuro) seria essencial que tivessem à sua 
disposição oportunidades de aprendizagem das questões políticas que possam permitir-
lhes uma cidadania mais activa e consciente. No entanto, não tem havido preocupação 
em fazer um plano municipal de educação política da população. 

É certamente estranho, por exemplo, que as Juntas de Freguesia, o órgão de poder mais 
próximo dos cidadãos, não se preocupem em organizar debates abertos entre 
representantes dos vários partidos, nem sequer nos momentos mais importantes da vida 
política da Junta, que é o momento da sua eleição de quatro em quatro anos. Este grau 
zero da formação política praticado por quem tem as maiores responsabilidades locais, 
está directamente ligado à abstenção e ao desinteresse pela causa pública. 

Mas a educação política também tem de fazer-se nas escolas, que deveriam ter uma 
preocupação permanente de proporcionar aos seus alunos momentos de debate político 
plural, para que os jovens adquirissem conhecimentos, compreensão dos assuntos e 
hábitos de familiariedade com o debate da política do país. É meritório que algumas 
escolas o façam pelo 25 de Abril ou no Dia da Europa, mas é insuficiente. 

Não faz sentido também que só se realizem debates políticos quando há eleições.  
A democracia precisa de populações participantes e bem informadas. A formação ao 
longo da vida exige que os actores políticos se disponibilizem para levar as suas opiniões 
até onde as pessoas estão, em debates plurais sobre todos os temas mais relevantes da 
actualidade. As colectividades do concelho podem ser uma base importante para isso e 
os actores políticos concelhios devem ser voluntários permanentes nesta área. 

Museu da Cerâmica 

Há muitos campos em que Gaia tem uma enorme tradição, hoje pouco conhecida e 
pouco explorada. Mas há dois em que temos uma posição cimeira e diferenciadora no 
contexto nacional. Um deles é o mundo da cerâmica.  
Já tivemos aqui mais de duas dezenas de fábricas de cerâmica, algumas de enorme 
relevância nacional. Vinte e tal fábricas do mesmo sector é muita coisa. E algumas com 
tecnologia de ponta na sua época. Com muitos trabalhadores altamente  qualificados. E 
com a colaboração de grandes artistas muito conceituados. 

Hoje não temos sequer um museu que evoque condignamente esse passado glorioso de 
Gaia como "terra da cerâmica". Esse museu é um velho projecto gaiense, um 
projecto exigente e difícil de concretizar, é certo, mas que não podemos abandonar. 
Continuamos a apoiar a ideia da construção do Museu da Cerâmica nas Devesas, nas 
antigas instalações da fábrica de cerâmica. É importante para Gaia capitalizar a enorme 

tradição e disseminação desta indústria e desta arte no nosso concelho. E é urgente fazê-
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lo enquanto ainda estão vivos muitos dos trabalhadores e artistas que deram vida a 
muitas dessas fábricas.  

O processo não é simples, nem o projecto será barato, mas deve continuar a merecer a 
atenção e o empenho de todos até à sua concretização. 

Neste âmbito, deve ser também classificado e preservado todo o património edificado, 
com revestimento cerâmico original, que existe na zona envolvente da fábrica. 

Gaia, terra de escultores 

Outra das grandes riquezas culturais de Gaia é a antiga e mui nobre tradição que temos 
na área da escultura. Talvez nenhuma outra terra tenha dado tanto à escultura nacional 
como Vila Nova de Gaia. Os nossos grandes escultores gaienses têm imensas obras, de 
grande qualidade, espalhadas por todo o país, obras que toda a gente conhece e que 
marcam a paisagem urbana portuguesa. Mas poucas pessoas sabem quem foram os 
artistas que as criaram e ainda menos sabem que esses artistas viviam e trabalhavam em 
Gaia. Temos de começar por reivindicar e sinalizar esse enorme património. Isso ajudará 

ao reconhecimento geral de Gaia como terra de escultores, como terra de cultura e de 
arte. 

"Gaia, terra de escultores" pode ser o lema de uma linha forte de acção cultural da 
Câmara no próximo mandato. E também de promoção do concelho a nível nacional e 
mesmo junto dos visitantes estrangeiros. Aproveitando, nomeadamente, o impulso e os 
apoios do “2018 - Ano Europeu do Património Cultural”. 

Na política de divulgação municipal, a Câmara poderia entregar aos técnicos altamente 
qualificados que tem na área cultural - na Biblioteca Municipal, no Solar dos Condes de 
Resende, na Casa-Museu Teixeira Lopes e no Arquivo Municipal - alguns dos preciosos 
espaços de comunicação que já existem e que têm estado vazios, como a contra-capa da 
Revista Municipal ou as centenas de cartazes que tem em mupis, paragens de autocarro 
e quiosques, para que os preenchessem com imagens e informações que mostrem ao 
povo de Gaia e aos visitantes o precioso património que os escultores desta terra criaram. 
Uma acção informativa de grande impacto que teria um custo praticamente nulo. 

Casa da Magia 

Temos em Gaia a melhor e mais extensa colecção, biblioteca e arquivo sobre ilusionismo 
que há em Portugal. É pertença de Toni Klauf e encontra-se em Olival. Não devemos 
deixar fugir este património. Aproveitando a disponibilidade do proprietário, propomos 
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que se crie uma “Casa da Magia”, um local onde esse precioso acervo possa ser 
conservado e apresentado ao público.  

A casa deve ter vida, não ser um espaço morto, pelo que o seu programa pode incluir 
acções de formação nesta área, bem como um espaço de café-bar para realização de 
pequenos espectáculos a serem protagonizados pelos formandos e por profissionais do 
sector, contribuindo também para a sustentabilidade financeira da casa. 
O proprietário da colecção pode ser convidado para dirigir o projecto. 

Ponte Maria Pia 

Há muito encerrada ao tráfego ferroviário, a Ponte Maria Pia tem estado ao abandono, 
apesar de ser um dos mais significativos monumentos do nosso concelho (aliás 
monumento nacional) e uma obra de referência da engenharia a nível internacional.  

Não sendo uma infraestrutura de propriedade municipal, parece-nos muito importante 
que o povo e a Câmara de Gaia, em conjunto com a Câmara do Porto, pressionem o 
governo no sentido da sua recuperação com vista à abertura ao uso público por parte de 
peões e ciclistas. 

Guia da arquitectura de Gaia 

Com vista à valorização e divulgação do nosso património arquitectónico concelhio 
(antigo, moderno e contemporâneo), propomos a criação paulatina de um guia on-line 
da arquitectura de Gaia, um arquivo digital com o registo das obras mais interessantes 
por autor, data, freguesia, função, etc., a ser elaborado por equipa dos serviços 
municipais competentes, em colaboração com a Ordem dos Arquitectos e com os autores 
dos projectos que ainda estejam vivos. 

Este guia, bastante ilustrado e bilingue, facilmente consultável em pesquisa por várias 
entradas, deve incluir imediatamente todas as obras licenciadas mais recentemente e ir 
sendo acrescentado, à medida das possibilidades da equipa, com todas as obras de 
arquitectura mais relevantes do passado. 
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Políticas sociais

Creches e jardins de infância 

A criação de apoios eficazes de acolhimento de crianças, desde bebé até aos 5 anos de 
idade, com preços acessíveis e com horários compatíveis com a vida profissional dos pais 
e encarregados de educação, é um contributo fundamental, quer para incentivar a 
intervenção precoce quer, para garantir a qualidade de vida dos jovens munícipes e seus 
filhos e para combater o decaimento demográfico.  
Devemos ir alargando sistematicamente a rede de creches e jardins de infância municipais 
até conseguirmos atingir um nível de oferta que responda a toda a procura existente no 
concelho. 

Cuidadores, apoio domiciliário e lares 

O serviço de apoio domiciliário, que visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
mais velhas ou doentes e significa, também, uma ajuda às famílias evitando a 
institucionalização precoce, deve organizar-se em colaboração com as pessoas 
necessitadas e suas famílias, atendendo à vantagem de manutenção das suas redes de 
vizinhança e sociabilidade.  

O apoio deve ter capacidade para poder ser contínuo, dia e noite, e ao fim de semana se 
necessário, e deve poder responder a situações de emergência, seja do utente, seja da 
família. Apesar da importância da prestação de cuidados de saúde, higiene, alimentação 
e limpeza, estes serviços devem contemplar a conversa e a leitura, entre outras formas de 
diálogo com as pessoas mais velhas, de forma a combater o seu isolamento. 

A operacionalidade do apoio domiciliário resulta de parcerias estabelecidas entre a 
Câmara, as Juntas, a Segurança Social, os Centros de Saúde e as IPSS e outras entidades 
do sector solidário, e tanto pode ser prestado por cuidadores profissionais, como por 
cuidadores informais (normalmente pessoas da família), sendo que, neste caso, a tarefa 
chave é o apoio dado aos próprios cuidadores, tanto o apoio técnico e troca de 
experiências, como apoio financeiro, quando necessário, e apoio psicológico a quem 
realiza uma tarefa tão útil, mas tão exigente e desgastante física e psicologicamente, 
nomeadamente quando a debilidade física inclui demências. 

As Juntas de Freguesia poderão também criar uma lista pública de cuidadores locais, 
profissionais ou voluntários, capazes de apoiar no domicílio idosos e/ou doentes. Estes 
cuidadores podem ter formações variadas, que devem ser patentes nas suas fichas, para 
que quem contrata possa ter uma ideia clara da adequação às suas necessidades 
específicas. 
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Por vezes o apoio necessário é no transporte para idas ao médico ou a outros serviços de 
saúde. A Câmara pode ajudar mais neste campo, seja com meios próprios, seja 
reforçando os apoios específicos às associações de bombeiros e mútuas para que tenham 
meios e disponibilidade para reforçarem este serviço. 

Quando se mostre totalmente inviável a permanência do idoso na casa de família, a 
procura de internamento em lares e centros de cuidados continuados deve encontrar 
uma resposta pronta (sem longas listas de espera) e a preços compatíveis com os 
rendimentos disponíveis. Essa enorme lacuna actual tem de ser suprida com a criação de 
uma rede de lares municipais, em que se ofereça um atendimento humanizado e de 
qualidade, sem praticar a extorção dos parcos rendimentos de que, na maioria dos casos, 
os idosos dispõem. 

Estes lares devem também oferecer um serviço de alojamento temporário, seja de um dia 
apenas ou de um mês inteiro, para responder a uma necessidade pontual da família que 
queira manter o idoso em casa, mas que tenha um qualquer impedimento momentâneo. 

Farmácias e ópticas solidárias 

Será bom estender a todo o concelho a experiência de farmácias e ópticas solidárias, uma 
política social já encetada com êxito em algumas freguesias. 



Bloco de Esquerda Ideias para Gaia       36

Ambiente e natureza

Amianto 

Completar urgentemente a remoção total dos elementos construtivos que incluem 
amianto, como recomendado por todas as organizações internacionais. Não é aceitável 
que, conhecidos os efeitos do amianto na saúde humana, continuemos a enviar as nossas 
crianças para escolas em que o amianto ainda não foi removido. 

Árvores e outras plantas 

Desenvolver a informação e sensibilização dos munícipes para a plantação de espécies 
autóctones (em vez de espécies exóticas) em jardins particulares, complementada com a 
oferta pelos viveiros da Câmara destas árvores e outras plantas seleccionadas.  
É importante reforçar a mancha verde com espécies típicas da nossa região, com mais 
"árvores bombeiras”, reduzindo a mancha de eucalipto. 

Continuar a plantação nos espaços públicos, sobretudo nas áreas mais urbanizadas em 

que ainda faltem os jardins e escasseiem as árvores. É também necessário substituir as 
arvores que, por má opção na escolha da espécie ou da forma de plantação, levantam ou 
destroem os passeios, causando problemas de mobilidade e segurança dos peões. 

Defendemos o abandono do uso de pesticidas e fertilizantes artificiais, nomeadamente a 
erradicação total do uso no espaço público, municipal ou privado, de herbicidas cuja 
composição inclua glifosato, tanto pela Câmara e empresas municipais, como pela SUMA 
ou por particulares. 

Energias renováveis 

Defendemos o investimento na instalação de formas de produção local de energia 
eléctrica renovável (fotovoltaica e eólica) em regime de autoconsumo nos edifícios 
municipais e das freguesias, como medida ecológica e para diminuição de custos.  
E o apoio às empresas e particulares que tomem a mesma opção. 

Atendendo à considerável área florestal e agrícola do nosso concelho, bem como aos 
riscos de incêndio que se têm agravado no país, deverá ser estudada uma forma de 
valorização dos resíduos de biomassa florestal, aproveitando a energia térmica produzida, 
como a seguir se sugere. 
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Congresso da floresta 

A situação da floresta em Portugal está num momento crítico e várias alterações 
legislativas e de atribuição de competências vão ter lugar logo no início do próximo 
mandato. Com o objectivo de fazer um retrato rigoroso da situação das zonas florestais 
do nosso concelho, de discutir todas estas alterações da política florestal nacional e 
analisar as novas medidas a tomar em Vila Nova de Gaia, propomos a realização, no 
inverno de 2017-2018 (longe do calor do debate dos fogos), de um “Congresso da 
floresta”, envolvendo especialistas e todas as entidades públicas e privadas do concelho 
com intervenção neste sector. 

Uma linha de trabalho a desenvolver é a da limpeza das matas - actividade que ajuda a 
criar postos de trabalho - não só com a função de prevenir os incêndios, mas com o 
objectivo de usar a biomassa recolhida para produção local de energia. Esta operação 
deve começar nas propriedades públicas, servindo como exemplo aos privados, mas 
poderá ser alargada aos terrenos privados cujos proprietários manifestamente não 
tenham capacidade financeira para o fazer. A biomassa recolhida nesses terrenos 
privados ajudaria a Câmara a amortizar o custo da operação.  

Evitar-se-iam as multas aos proprietários mais pobres, numa postura cooperante e não 
autuante, e reforçar-se-ia a protecção dos vizinhos do alastramento dos incêndios. 

Bem-estar animal 

O Bloco apoia a legislação que protege os animais sencientes cuja vivência esteja 
relacionada com os seres humanos e os demais animais sencientes, independentemente 
da função que desempenham e de terem ou não detentor legal. 

Defendemos a política de não abate, reforçando a fiscalização e o licenciamento dos 
centros de recolha, prevendo meios para a sua capacitação em termos de condições de 
alojamento e tratamentos médico-veterinários.  

Apoiamos a campanha de sensibilização contra o abandono dos animais e de incentivo à 
adopção responsável e a gratuidade na colocação do microchip de identificação, 
esterilização, licença e vacina contra a raiva para quem adoptar animais. 

Esta política deve também incluir o apoio à população economicamente carenciada que 
acolhe animais, dispensando Serviço Veterinário para que possam aceder a tratamentos 
médico-veterinários, esterilização, identificação. 

A Câmara deve garantir gratuitamente a vacinação, a colocação do microchip de 

identificação e o cumprimento do programa de esterilização dos animais que vivem na 
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rua. Propomos a instituição do conceito de “cão ou gato comunitário” que garanta a 
protecção legal dos animais que são cuidados num espaço ou numa via pública limitada 
cuja guarda, detenção, alimentação e cuidados médico-veterinários são assegurados por 
uma parte da comunidade local de moradores. 

Não deve ser autorizada no concelho a realização de espectáculos que configurem 
situações de maus tratos, dor ou sofrimento dos animais. 
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Educação

Colaboração e parcerias 

É obrigação de qualquer autarquia incentivar o respeito e valorização da escola pública, 
numa perspetiva de desenvolvimento local e de educação ao longo da vida.  
A autarquia tem um papel importante na criação de infraestruturas e recursos físicos, 
materiais e humanos estabelecendo protocolos e parcerias com as entidades locais: 
associações socio-recreativas e desportivas, IPSS, Centros saúde, organizações escolares, 
Centros Atividades de Tempo Livre (ATL), Associações de Pais, APPACDM, IPJ, Centros de 
Formação, CPCJ, Internatos, Aldeia SOS, Conservatório, etc. 
  
Em cooperação com as instituições devem ser criados programas de saúde oral, educação 
sexual, educação familiar, educação ambiental, educação alimentar, educação e 
expressão artística, educação física e desportiva, entre outras atividades que promovam o 
respeito e o direito à ludicidade, ao brincar, ao lazer e aos tempos livres. 

Em defesa do tempo livre 

Porém, cresce a preocupação de que as crianças e os jovens estejam a ser vítimas de uma 
pesadíssima sobreocupação do seu tempo com actividades organizadas por terceiros, um 
excesso de programação feito em função de preocupações curriculares, em detrimento 
de um necessário e saudável usufruto do seu tempo livre, que lhes permita crescer e 
desenvolver-se plenamente. 

O que é cansativo para as crianças é estarem sempre em actividades excessivamente 
dirigidas. A organização das actividades de tempo livre tem de ter em atenção o direito a 
brincar, o direito ao lazer, o direito a escolher a actividade, e o direito ao descanso. 

Preservar a autonomia pedagógica 

É também fundamental garantir que as instituições escolares mantenham a sua 
autonomia pedagógica e científica face à autarquia. Deve evitar-se que no município se 
crie uma espécie de ministério local da educação, que invada as competências específicas 
dos professores e do Ministério, o que poderia, a prazo, levar a uma problemática 
dependência política das escolas do concelho face ao poder municipal. 
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Educação não é só escola 

A educação não é só escola, por mais importante que a escola seja. 
É preciso apostar em ambientes educativos inteligentes adequados às novas gerações, na 
Educação ao Longo da Vida, educação e formação de adultos em contexto de trabalho, 
criação de recursos analógico-digitais para todas as idades, entre outras iniciativas que 
permitam a todos os cidadãos, sem discriminação de idade, género, etnia, condição física 
e social, o usufruto dos recursos educativos da comunidade e do acesso ao 
conhecimento.  

Manuais e mochilas 

Propomos ainda um debate sério e consistente sobre o uso de manuais escolares e a 
equidade no acesso ao conhecimento na era digital, assim como sobre o uso de 
mochilas, de forma a garantir o cumprimento das recomendações da Organização 
Mundial de Saúde. 

Cantinas escolares 

Não pensamos que seja a melhor solução, para os alunos e para as escolas, o 
fornecimento das refeições das cantinas por uma empresa de um grande grupo privado 
da área das soft facilities, em regime de outsourcing, em resultado de um contrato de 
concessão de muitos milhões feito com a Câmara Municipal. 

Deverá ser estudado o regresso das cantinas à gestão local, com integração do respectivo 
pessoal no quadro das escolas, a ser feito à medida em que esse contrato de concessão 
aos privados for terminando ou puder ser revertido sem penalizações. 
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Listas de candidatura

Câmara Municipal 

1- Renato Manuel Cordeiro de Moura Soeiro 
2- Raul de Medina Prata Pinheiro 
3- Maria João de Matos Rodrigues Macedo 
4- Maria Helena Monteiro Pereira Torcato David 
5- Alberto de Sousa e Silva 
6- Domicília Maria Correia da Costa 
7- Paulo Jorge Coutinho Ribeiro 
8- Guilherme Martins da Silva 
9- Débora Andreia Duarte Santos 
10- Carlos Manuel Oliveira Rocha 
11- António Eduardo Pinto Silvestre dos Santos Pereira 
Sup 1- Filipa Marlene Mendes da Costa 
Sup 2- Fernando Pinto Lacerda 
Sup 3- João Emanuel de Gouveia Martins 
Sup 4- Maria Adelaide Magalhães Côrte 

Sup 5- Pedro Manuel Poças Dias Flores 

Assembleia Municipal 

1- Paulo José Gomes Mouta 
2- Filipe Miguel Cardoso Oliveira 
3- Luísa Maria Porto Ferreira da Silva 
4- António Pinto Guedes 
5- André Filipe Pereira Videira 
6- Cláudia Sofia Alves Braga 
7- Renato Manuel Cordeiro de Moura Soeiro 
8- Raul de Medina Prata Pinheiro 
9- Maria João de Matos Rodrigues Macedo 
10- António José Fileno Lapa Fachada 
11- Luís Valentim Pereira Monteiro 
12- Lurdes Maria de Silva Gomes 
13- João Emanuel de Gouveia Martins 
14- Vitor Manuel de Oliveira Barros 
15- Sofia Alexandra Raposo Esteves 
16- José Henrique Freitas Guedes 
17- Álvaro António Pires de Moura Bastos 
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18- Ernestina Francisca Pereira de Almeida 
19- Manuel Daniel dos Santos Duarte 
20- Fernando Artur Moura Macedo 
21- Margarida Júlia Poças Moreira 
22- Daniel Antonio dos Santos Marques Acácio 
23- Francisco José Sousa Teixeira 
24- Paula Maria Militão de Lemos Valentim 
25- Carlos Manuel da Mota Alves 
26- João Pedro Ferreira Martins 
27- Maria Alexandra Seixas Pinto Marantes 
28- Ricardo Fernando Esperança Dias 
29- Filipe Alexandre Ramos Braga Barbosa 
30- Maria Adelaide Magalhães Corte 
31- Fernando Pinto Lacerda 
32- Nuno Filipe Pinto de Sousa 
33- Priscila Filipa Alves Rocha 
Sup 1- Miguel Ângelo Sereno do Amaral Cerqueira 

Sup 2- Alberto de Sousa e Silva 
Sup 3- Raquel de Jesus Valente 
Sup 4- Alberto Rodrigues da Silva 
Sup 5- Pedro Damião Raposo Esteves da Silva Castro 
Sup 6- Raquel Salomé Teixeira Gonçalves 
Sup 7- Marisa Cláudia Carvalho Arantes 
Sup 8- Bruno Miguel Prata Raínha 
Sup 9- Carla Alexandra Barbosa Botelho 
Sup 10- Peter Jean Lino Gomes Vieira 
Sup 11- Ana Isabel Rocha da Silva
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