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AMBIENTE, ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E MOBILIDADE
As questões ambientais, associadas ao ordenamento do território e a mobilidade, são áreas onde
as autarquias têm de ter uma preocupação cada
vez maior. As alterações climáticas, como infelizmente podemos sentir, são uma realidade que nos
obrigam a mudar velhos hábitos.
Queremos aumentar significativamente a rede
de postos de carregamento elétricos, de forma
a garantir pelo menos um em cada freguesia, e se
possível, aderirmos ao hidrogénio.
Iremos aderir a um projeto da CIMLT que dá pelo
nome de “1 Milhão de árvores para a Lezíria”. A
colocação de árvores dentro e fora do espaço urbano é fundamental.
Continuaremos a aumentar a rede de ciclovias.
A título de exemplo, a ligação Almeirim/Fazendas
de Almeirim pela Estrada do Vale Barrocas já tem
projeto feito.
A educação ambiental é fundamental e tem de continuar. Pretendemos ainda ir adequando a nossa
atividade aos ODS – Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.
Desenvolver em parceria com os vários municípios
da CIMLT as comunidades energéticas, como
forma de diminuir custos e aumentar a produção de
“energia verde”.
Pretendemos recuperar o Almeirim.on.bike que
permitiu a compra de bicicletas a preços mais baixos, como forma de incentivo à mobilidade sustentável.
Pretendemos concluir a substituição de todos os
abrigos de passageiros do concelho, “obra” já iniciada.
Depois da expansão das hortas urbanas em Almeirim e do sucesso que tem sido este projeto, queremos encontrar novo espaço em Almeirim e estendê-lo a mais freguesias.
A revisão do PDM está finalmente na fase final e
ficará pronta em breve, assim esperamos.
0 TUA é um caso de sucesso e queremos mantê-lo e, se possível, melhorá-lo. Ao mesmo tempo, faz
sentido pensar em novas formas de transporte

que liguem, nomeadamente, os vários lugares
às sedes de freguesia e as sedes de freguesia
à cidade.
Queremos continuar com o PART – Programa de
Apoio à Redução Tarifária, que permitiu que as famílias que usam transportes públicos poupassem
centenas de euros por ano.
Queremos terminar a Circular Urbana. Já só falta
fazer o concurso dos últimos 2 troços.
A valorização turística da vala é algo que nos
preocupa. Temos desenvolvido com a APA um
conjunto de reuniões que nos permitam fazer diques
de forma a tonar este uso sustentável.

SERVIÇOS MUNICIPAIS
Serviços de qualidade são fundamentais para uma
resposta do Século XXI. É isso que queremos. Manter e reforçar um serviço de proximidade e qualidade aos nossos munícipes.
A “Camioneta dos Monstros” é para continuar.
O horário contínuo à hora de almoço e também
o horário alargado à 2ª feira, em que os serviços
administrativos funcionam das 8.30h as 19.30h.
Uma forma de quem trabalha fora ou tem o mesmo
horário da função pública, poder tratar de assuntos
sem perder tempo.
Continuar com os atendimentos a todos os munícipes que o queiram, por parte de Vereadores e Presidente, duas vezes par semana, sem marcação
prévia e por ordem de chegada.
Continuar com as políticas de adoção e esterilização, de forma a garantir que o canil/gatil tem sempre
resposta para as necessidades.

SEGURANÇA
Apesar de muito nesta área não ser uma responsabilidade direta da Câmara, continuaremos a colaborar
com as forças de segurança, sobretudo no projeto
“Campo Seguro”, e de proteção civil sediadas no
concelho, de forma a proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento do seu trabalho.
AUTÁRQUICAS 2021

ALMEIRIM

O “Campus de Proteção Civil”, infraestrutura
única no país e que tem em Almeirim uma Base da
Força Especial de Proteção Civil (FEPC), a URL Unidade de Reserva Logística Nacional e o Comando Distrital de Operações de Socorro, vai ainda ser
aumentado com a obra em curso do Comando Nacional da FEPC e a nova sede da CCS – Companhia
de Comando e Serviços. No total são mais de 150
operacionais sediados em Almeirim.
Pretendemos incrementar muito a colocação de
DAE’s – Desfibrilhadores Automáticos Externos.
O projeto que está acordado com o Hospital de Santarém e com várias associações locais, vai permitir
instalar cerca de 80 destas “máquinas” em dezenas de edifícios de acesso ao público, assim como
sedes de associações e clubes, ou seja, locais de
grande concentração de pessoas. Ao mesmo tempo
formaremos mais de meio milhar de pessoas no uso
dos DAE’s. Estes são equipamentos que quando
utlizados nos primeiros minutos de uma paragem cardiorrespiratória, salvam vidas.

CULTURA, DESPORTO,
JUVENTUDE E QUALIDADE
DE VIDA
Ao longo dos tempos fomos construindo espaços
que por um lado são necessários manter, e por outro renovar. Na área desportiva a renovação tem
estado em curso em vários espaços em quase
todas as freguesias. Queremos continuar a criar
condições para que eventos de cariz nacional e internacional sejam uma constante no concelho, atraindo
turismo e divulgando as modalidades.
Na área cultural queremos retomar o ritmo de
eventos e espetáculos do antes da pandemia,
logo que isso seja possível. Uma aposta na diversidade cultural que pretende chegar a todos os
públicos com gostos e idades diferentes.
O Bibliomóvel é uma aposta para continuar a
chegar com a cultura e com os serviços do espaço
do cidadão a todos os lugares do nosso concelho.
Continuaremos com a política de proporcionar
sedes aos clubes e agentes culturais do concelho. Muito foi feito nestes 4 anos, mas ainda faltam
algumas situações.
O apoio e divulgação ao desporto Sénior é para
continuar. Assim como são para continuar as férias
desportivas nas várias freguesias durante as várias interrupções letivas e com as ocupações de
tempos livres logo que a pandemia o permita.
O antigo Centro de Formação dos Gagos passou,
fruto de um acordo entre a Agricultura e as Finanças, para a gestão municipal. Uma forma de

evitar, por um lado, que as instalações se degradassem e ao mesmo tempo, uma oportunidade para ali
instalar um projeto antigo que visava criar um centro escutista que possa receber escuteiros de todo
o País. Uma forma de dinamizar quer do ponto de
vista ambiental quer do ponto de vista económico,
esta zona, fazendo uma ligação ao Vale de Água e
à Barragem. Este espaço estará ainda disponível
para as várias associações do concelho, como
zona privilegiada para receber grupos e equipas que
nos vistam e necessitam de local para pernoitar.

DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, TURISMO
E PATRIMÓNIO
As Câmaras não criam emprego, mas podem e
devem ajudar e/ou procurar empresas que se
queiram cá fixar. A nossa zona industrial é hoje
uma realidade completamente diferente. Em Paço
dos Negros as infraestruturas estão a terminar. A par
disso, e durante este mandato, a SUMOL+COMPAL
terminou um investimento superior a 30 milhões
de euros que permitiu retirar de Leiria e concentrar
em Almeirim o seu polo logístico e de armazenamento
principal. Os projetos da Fresh 52 já deram entrada
na Câmara e estou certo de que a obra se iniciará em
2022, um investimento de cerca de 50 milhões de
euros que vai criar 180 postos de trabalho. Conseguimos ainda localizar cá a Base Logística Nacional da Mercadona, um dos maiores investimentos
privados do País e que, quando concluído, será o
maior empregador do concelho. A empresa quer
iniciar o quanto antes as obras. Tudo isto resulta de
um trabalho de muitos anos, que por norma não
se vê, mas que vai dando frutos.
O centro de interpretação, sito nas “Escolas
Velhas” já deu mais alguns passos com a compra
dos terrenos ao lado. Já temos também a base do
projeto. Pretendermos que seja uma realidade tão
breve quanto possível. Uma forma de promover o
nosso passado e com isso o turismo, para além da
gastronomia.
Certificámos do ponto de vista nacional a Sopa
da Pedra, as Caralhotas e o Melão. Estes 3 produtos estão agora em “Bruxelas” para a certificação
final da União Europeia. Este trabalho de parceria
com os produtores e com as Associações de Restaurantes e de Comerciantes visa garantir para o
futuro que estes produtos se mantêm genuínos, algo
que os turistas cada vez procuram mais. A próxima
aposta vão ser as enguias e as aguardentes feitas
a partir de vinho da casta Fernão Pires.
Com a requalificação da Praça de Toiros ganhámos uma nova centralidade em termos turísticos. É
tempo de agora se implementar um projeto para
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CANDIDATOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

PAULO CAETANO

MARIA EMÍLIA MOREIRA

RUI RODRIGUES

ANA CASEBRE

ANTÓNIO MAXIMIANO

HELENA FIDALGO

AGOSTINHO FERNANDES

CARLA NUNES

MANUEL GABIRRA

MARIA JOSE ROSARIO

GONÇALO CATARINO

MARGARIDA FRAGOSO

55 ANOS, BANCÁRIO

63 ANOS, PROFESSORA

55 ANOS, OFICIAL TRANSMISSÕES
NA REFORMA

PEDRO RIBEIRO

4 7 A N O S , PA I D E U M F I L H O ,
QUADRO TÉCNICO DO MINISTÉRIO
DAS FINANÇAS

Foi adjunto do Governador Civil de Santarém
no XVII Governo Constitucional.
Desde cedo ligado ao mundo associativo
é sócio de várias associações de carácter
desportivo, cultural, social e humanitário,
onde desempenhou vários cargos tanto em
associações locais como em associações de
cariz distrital.
Foi Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Almeirim de 2006 a 2013 e responsável
por vários projetos distinguidos nacional e
internacionalmente, como o PET21, Semana
Europeia da Mobilidade - 2007 ou o Prémio
Nacional “Mobilidade em Bicicleta” - 2008.
É por escolha dos seus pares, de diversas
forças políticas, e a título totalmente gratuito,
Presidente de vários orgãos, entre eles
Presidente da Comunidade Intermunicipal
da Lezíria do Tejo, Presidente do Concelho
Regional da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo,
membro do Conselho Geral da Associação
Nacional de Municípios Portugueses,
membro suplente do Comité das Regiões da
União Europeia, etc.

42 ANOS, ADVOGADA

56 ANOS, ENG. AGRÓNOMO

64 ANOS, EDUCADORA
DE INFÂNCIA

SARGENTO MOR DA GNR NA
R E S E R VA

45 ANOS, ASSISTENTE TÉCNICA

39 ANOS, GESTOR

53 ANOS, EMPRESÁRIA

A G R I C U LT O R

20 ANOS, ESTUDANTE

É Presidente da Câmara Municipal de
Almeirim desde 2013.

MANDATÁRIOS

TERESA GIL MARTINS

5 5 A N O S , M É D I C A P E D I AT R A

ANA ANDRADE

CUSTÓDIO CASTELO

DIOGO MAXIMIANO

ANA VARELA

AUTÁRQUICAS 2021

ALMEIRIM

CANDIDATOS À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

EURICO HENRIQUES
-

GUSTAVO GAUDÊNCIO
DA COSTA

HELENA CLÁUDIO

JOSÉ DAVID GOUVEIA

VASCO CARVALHO

MARIANA SALGADO

TERESA FILIPE

CARLOS MOTA

CLÁUDIA PINA NUNES

DOMINGOS MARTINS

EDUARDO OLIVEIRA

MARINA SILVA

JOÃO SEIXAS

-

-

-

-

-

ALFREDO TRINDADE

PAULO DUARTE

SOFIA FERREIRA

FILIPA FERNANDES

MARGARIDA BENTO

JERÓNIMO SILVA

JÚLIO SILVA

BEATRIZ GAMEIRO

DOMINGOS PEREIRA

JOÃO VERÍSSIMO

ANA PATRÍCIA COSTA

CLÁUDIA MARCELINO

RUBÉN ELOIO

ANA RITA APOLINÁRIO

FRANCISCO
MAXIMIANO

-

-

JOSÉ MAROUÇO

ANA SOFIA GONÇALVES

HUGO LOUENÇO

MARLENE ESTÊVÃO

-

-

-

-

JOÃO SILVA

MARTA MARTINS

ANA MOÇO

JOAQUIM BORDA D’ÁGUA

ANTÓNIO CRISTINA

SUSANA MENDES

MARIA JOÃO MADEIRA

RUI ARANHA

CÉLIA CALADO

DANIEL BRAGANÇA
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toda aquela zona que, ao mesmo tempo que mantém os lugares de estacionamento, renova o espaço
urbano e o torna mais “amigo” das centenas de milhar de pessoas que ali passam anualmente.
A requalificação das adegas do IVV é já hoje uma
obra em curso, e o Mercado Municipal será em breve. Um sonho antigo que se vai tornar realidade
e com isso ajudar a economia local, promovendo o
que de melhor temos para oferecer.
Continuaremos a estreita colaboração com as Associações de comerciantes e de restaurantes de
forma a promover os nossos produtos e a promover
novas formas de comércio, nomeadamente o eletrónico com as compras on-line.
Continuaremos a colaborar com as cooperativas
e os privados, organizações de produtores, empresas e empresários, no sentido de, em conjunto,
promovermos os nossos produtos, incentivando
a certificação e a internacionalização.

EDUCAÇÃO
A população sabe bem o trabalho que temos tido
nesta área. Depois dos centros escolares, foi a vez
de remodelarmos todas as escolas do 1º ciclo e
jardins-de-infância. Um investimento de mais de
5 milhões de euros que iremos continuar, com as
obras em curso na Escola do Canto do Jardim (P3)
e na EB 2,3 de Fazendas de Almeirim. Já temos
também o projeto para a requalificação da EB 2,3
Febo Moniz.
Em relação à Escola Secundária, queremos concluir as negociações com o Ministério da Educação
para a sua requalificação, sendo que já interviemos
nos telhados retirando o fibrocimento.
O presidente continuará a fazer parte dos Conselhos Gerais dos dois agrupamentos, como forma
de proximidade aos assuntos da educação.
Nas novas tecnologias da educação, temos sido, e
queremos continuar a ser, pioneiros com o PET21. Um
projeto com mais de uma década e que foi já exemplo
nacional e internacional. Uma parceria entre a Câmara e os agrupamentos, que tem dado frutos.
A aposta na contratação de uma nutricionista e o
desenvolvimento de vários programas específicos
permite continuarmos a ter uma alimentação de
enorme qualidade em todas as nossas escolas,
com programas de incentivo ao consumo de fruta e
à promoção de lanches económicos e saudáveis.
O Gabinete de Promoção do Sucesso Escolar foi
uma aposta que se tornou com a pandemia, indispensável. Com técnicas de várias áreas, em especial psicólogas, e sempre em articulação com as
escolas, esta oferta tem sido uma mais-valia para
a comunidade escolar.

Continuamos apostados em garantir uma educação pública de excelência. A educação é hoje
a área com maior orçamento na Câmara e assim irá
continuar.
A componente de apoio à família, as atividades
de enriquecimento curricular, o desporto escolar
no 1º ciclo e jardins-de-infância, a ação social
escolar, as bolsas para o ensino superior e o
prémio do Melhor Aluno, etc., são para continuar.
A creche municipal será uma realidade já no próximo ano. Uma aposta que faz todo o sentido tendo
em conta a falta de lugares que existe no concelho.
Esta é também uma forma direta de apoio à natalidade.

AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
A pandemia que nos mudou a vida nestes últimos 2 anos, exigiu de todos nós uma resposta
mais eficaz e coordenada. Não resolvemos tudo,
mas a articulação entre as entidades públicas
e privadas foi fundamental para minorar muitas
situações. Uma articulação que já existia, mas que
foi aprofundada em tempos de crise.
A Loja Social, o Banco de Voluntariado e o Banco de Ajudas Técnicas continuam a merecer da
nossa parte os apoios necessários para funcionarem em prol da população.
Estamos a preparar uma candidatura ao PRR, a
famosa “Bazuca”, de forma a termos financiamento para a construção de habitação para arrendamento a custos acessíveis.
Estaremos sempre disponíveis, como aconteceu
nestes últimos 4 anos, para colaborar com todas
as IPSS’s do concelho, de forma a garantir que,
em conjunto, resolvemos problemas que são na
prática problemas de toda a comunidade.
Continuaremos com o apoio direto à FAC, Cáritas, Abraçar e Ajudar.
Na saúde, uma área que apesar de não ser da nossa responsabilidade direta, mas sim do Ministério
da Saúde, no entanto, é um setor que terá, como
o tem tido, todos os apoios possíveis. Pretendemos ajudar na criação da 2ª Unidade de Saúde
Familiar, de forma a terminar com quem não tem
médico de família. Com o protocolo que assinámos e onde a Câmara disponibilizou 20 mil
euros, teremos ainda este ano médico dentista.
Estamos ainda disponíveis para obras no centro de
saúde de forma a dotar esta infraestrutura das
condições ótimas para a medicina do Século
XXI.
Continuaremos a colaborar com todas as entidades apoiando ações de prevenção e rastreio.
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PROGRAMA DE COMPROMISSOS - 2021 A 2025
BENFICA DO RIBATEJO
•

Concluir a construção da Casa Mortuária em Benfica do Ribatejo.

•

Concluir a construção do passeio que liga o depósito da água à Igreja de Santa Marta.

•

Construção de passeio na Rua da Fonte Branca até à Rua Marquês de Tancos.

•

Construção de passeio da Rua Marquês de Tancos até à Capela de Santa Marta e daí até ao Cais.

•

Construir o Parque Urbano nos terrenos comprados em frente à junta. A primeira fase passa pela construção
do campo de futebol e respetivos balneários, assim como a colocação de árvores

•

Continuaremos com a requalificação do Mercado para futuro Museu.

•

Construção de uma pequena zona de lazer na Azeitada, composta de parque infantil, parque sénior, mesas
e campo UEFA, em terreno já comprado na Rua Nova da Azeitada.

•

Construção de passeios na Rua Nova da Azeitada e na zona da Estrada Nacional.

•

Concluir a colocação do semáforo na Azeitada, que até agora tinha sido recusado pela ex-Estradas de
Portugal, mesmo sendo a Câmara a suportar a totalidade da despesa.

•

Requalificação do Largo Dr. Moita, nos Cortiçóis.

•

Continuaremos com o alcatroamento de ruas da Freguesia de Benfica do Ribatejo.

•

Ligação da estrada da Vala aos Cucos.

•

Alcatroamento da ligação da ponte de Benfica do Ribatejo até ao limite do Concelho.

•

Continuaremos a desenvolver programas específicos de apoio social em colaboração com as lPSS’s.

•

Continuaremos a apoiar as famílias mais carenciadas, sempre em articulação com a rede local de ação social.

•

Retomaremos os passeios e encontros da terceira idade, logo que a pandemia o permita.

•

Continuaremos com o transporte das crianças para as escolas e de idosos à sede de Freguesia.

•

Continuaremos com os programas de inserção, em parceria com a Segurança Social e o Instituto de Emprego
e Formação Profissional.

•

Continuaremos a apoiar, dentro das possibilidades, as associações Culturais, Recreativas e Humanitárias
da Freguesia, assim como eventos de grande envergadura.

•

Iniciar a zona de atividades económicas no Pinhal do Bacalhau de forma faseada, agora que as questões
administrativas já se encontram resolvidas.

•

Terminar a construção de uma rotunda junto ao depósito de água. As obras já se iniciaram por administração
direta.

•

Passeio e respetiva iluminação pública a ligar desde a Escola de Foros de Benfica até ao depósito da água
em Cortiçóis e passeio e iluminação pública a ligar a Rua 1º de Maio até à Rua Capitão Henrique Galvão.

•

Alcatroamento e terminar os passeios na Rua Direita, Rua do Campo da Bola, etc. em Foros de Benfica.

•

Independentemente de outras intervenções que possam surgir de acordo com oportunidades que vão
aparecendo, temos a certeza que com estas estaremos a contribuir para a bem-estar da população.
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CANDIDATOS À JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA DO RIBATEJO
CÂNDIDA LOPES

45 ANOS, TÉCNICA SUPERIOR

Casada, mãe de uma filha. Técnica Superior da Câmara
Municipal de Almeirim. Licenciada em Ciências da Informação e
da Documentação. Foi chefe do Agrupamento de Escuteiros de
Benfica do Ribatejo.
Presidente de Junta de Freguesia desde 2013.

ANA RIBEIRO

ANDREIA DOMINGOS

EMANUEL MOURA

PAULO ROSÁRIO

SAMUEL PRÔA

JUSTINO VIEIRA

ALEXANDRA CRISTINA

PATRÍCIA CARDOSO

MARIA JOÃO MARTINS

CARLA CAETANO

RICARDO MESQUITA

JOSÉ EVARISTO

VERA NUNES

RODRIGO LOPES

ELISEU MARCELINO CRISTINA DE OLIVEIRA

CONSTANTINO
DOS SANTOS

CLÁUDIO GOMES

RENATO ROSÁRIO

CARLOS VIEIRA

CÉSAR MENDES
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VÍTOR GOMES

HELENA SANTOS LUCAS
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