
PROXIMIDADEVIVER AVEIRO 
SIGNIFICA USUFRUIR 
DESTE MUNICÍPIO NA 
PLENITUDE. VIVER DE 
CORAÇÃO CHEIO. IDENTIDADE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aveiro precisa de um sentido de missão e bem comum. Precisa de uma liderança que escute 
as pessoas para criar políticas que façam sentido para todos. Desde 2017 que temos vindo a 
compreender o que os Aveirenses precisam e sentem. E é a pensar em cada um que, dentro da 
nossa diversidade, vamos construir em conjunto um Município melhor para todos.

Connosco, o grande protagonista de Aveiro, é Aveiro. Para isso, construímos um programa 
gerado a partir das ideias de todos. Um programa que inclui a educação e a saúde que tantos 
nos pedem, a melhoria dos transportes públicos, as condições de habitação, uma estratégia 
e uma visão para o futuro, que fixe os jovens em Aveiro e atraia investimento gerador de 
emprego qualificado.

As grandes obrar que queremos construir partem de um princípio: garantir a qualidade de 
vida e a felicidade de todos os Aveirenses. Obras que reúnam consenso e que partam de ideias 
novas, estruturadas a pensar no futuro, mas também no presente, e que tenham na génese a 
construção de um Município coeso, sem periferias nem desigualdade.

www.vivaaveiro.pt viva@vivaaveiro.pt 910 794 836

MANUEL
OLIVEIRA
DE SOUSA 
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AVEIRO



PROGRAMA 
ELEITORAL 
MUNICIPAL 

1.

1.

GOVERNAR COM RIGOR, 
TRANSPARÊNCIA E VERDADE

CRESCER COM DINAMISMO, 
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

VIVER COM QUALIDADE, 
CONFORTO E SEGURANÇA

CONHEÇA AS NOSSAS PROPOSTAS 
PARA DEVOLVER AVEIRO AOS 
AVEIRENSES! PREOCUPAMO!NOS 
COM A SUA FELICIDADE, COM O 
SEU BEM!ESTAR E COM A SUA 
QUALIDADE DE VIDA! JUNTE!SE A 
NÓS E VENHA FAZER PARTE DESTE 
PROJETO! PORQUE AS PRINCIPAIS 
OBRAS SÃO AS PESSOAS!

4.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Praticar uma gestão financeira rigorosa, e uma 
cultura de transparência e de prestação de 
contas na governação autárquica, com acesso 
atempado (físico e digital) à informação 
relativa a decisões, pareceres e recolha de 
contributos e oportunidades efetivas de 
esclarecimento

Assegurar que a Carta Educativa é um 
referencial concertado para a qualificação do 
projeto educativo e cultural do município, em 
permanente atualização e monitorização

Garantir o transporte público, 
tendencialmente gratuito ou com custo
discriminado em função da situação social, 
para todos os que integram as comunidades 
escolares

Instalação do Conselho Municipal de 
Juventude do Concelho de Aveiro que permita 
a participação cívica dos jovens e o seu 
envolvimento na atividade política

Melhorar as ligações entre as freguesias e 
o centro e entre os lugares dasfreguesias, 
vencendo efeitos barreira existentes e 
entretanto agudizados por investimentos 
desatentos do problema

Estabelecer um programa de reflorestação, em 
cooperação com o setor, que valorize melhor 

Aprofundar o processo de descentralização 
de competências para as freguesias e a 
concertação dos investimentos, na procura 
de uma distribuição mais equilibrada de 
amenidades e de serviços de proximidade

Envolver os cidadãos nas decisões sobre 
matérias estruturantes que recaem sobre a 
qualidade de vida coletiva nos lugares, em 
todas as freguesias

Reforçar a dotação para Orçamentos 
Participativos, promovendo a sua 
descentralização pelas freguesias e a 
sua especialização (Orçamento Jovem, 
orçamentos temáticos)

Reforçar a literacia digital, criando pontos 
de acessos descentralizados, nas Juntas de 
Freguesia e coletividades, que funcionem 
como facilitadores junto da população sem 
meios ou competências 

3.

2.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

Promover a utilização das escolas e outros 
equipamentos públicos para outras funções, 
no suporte às associações, coletividades e 
cidadãos

Promover a diminuição da fatura fiscal 
mediante a redução dos impostos cobrados, 
nomeadamente do IMI

Promover o sucesso educativo e o fim do 
abandono escolar, através da articulação 
entre Autarquia, Escolas, Famílias, Conselho 
Municipal de Educação e Conselho Local de 
Ação Social de Aveiro (CLASA)

Integrar, numa estratégia municipal 2021-
2025 para a proteção animal, políticas 
educativas que reúnam todos os que atuam na 
área da proteção animal.

Estabelecer parcerias privilegiadas com a 
Universidade de Aveiro no
desenvolvimento de ações de divulgação e 
promoção das potencialidades do
Parque de Ciência e Inovação (PCI)

Recuperar e qualificar Zonas de Acolhimento 
Industriais e Empresariais (ZAI) / (ZAE) em 
articulação com a atração de investimento em 
áreas de interesse estratégico

Estabelecer incentivos fiscais para empresas 
que implementem programas de redução 
do seu passivo ambiental e para novos 
investimentos ligados à transição energética, 
às energias renováveis, à mobilidade 
sustentável, à produção agrícola sustentável e 
à da economia circular

Apoiar a reabilitação e qualificação do 
comércio local em articulação com iniciativas 
locais de regeneração urbana que se 
conjuguem com questões imateriais, ligando 
tradição com a tecnologia, a formação e o 
marketing
10.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12.

13.

14.

Promover a captação de turistas de curta e 
longa duração, fazendo marketing territorial 
de um conjunto mais alargado de valores 
identitários, ambientais e patrimoniais 
dispersos na cidade e nas freguesias, 
associado a “Rotas Concelhias”

Promover a implementação de uma política 
de solos que vise promover o ordenamento 
do território, evite a especulação imobiliária 
e melhore o acesso à habitação, a preços 
compatíveis com os rendimentos das famílias

os produtos e serviços no seu plano de gestão

Requalificar o Rossio enquanto espaço verde 
e de vivência e de preservação da memória 
coletiva

Transformar as ruas locais em verdadeiros 
espaços públicos, onde os carros 
(estacionados ou em circulação) sejam 
acondicionados por forma a permitir ganhos 
em espaços verdes e espaço público, de 
estadia e de vivência

Criar ilhas e corredores ecológicos urbanos 
para mitigar os efeitos das alterações 
climáticas, que favoreçam a renaturalização 
de espaços e a sua fruição (hortas urbanas, 
espaços verdes, jardins suspensos e vegetação 
mural), introduzindo um regime de co-gestão 
cidadã desses espaços

Avaliar com o concessionário de transporte 
público, municipal e intermunicipal, os 
contratos em vigor e as oportunidades de 
fortalecimento oferta, de transição energética 
e de qualificação dos equipamentos de suporte 
(interfaces e paragens)

Garantir uma efetiva manutenção das 
estradas municipais, estabelecendo um plano 
plurianual de intervenção, articulado com a 
política integrada de mobilidade.

Criar uma rede integrada extensiva de eixos 
cicláveis articulada com a oferta multimodal 
e com elevados níveis de conexão e 
continuidade de percursos

Reforçar o Projeto BUGA, mantendo a sua 
matriz identitária de gratuitidade e alargando 
a utilização às freguesias

Priorizar a concretização do projeto de eixo 
rodoviário Aveiro-Águeda

Redefinir os perfis das vias estruturantes, 
como a Avenida Europa e antigas Estradas 
Nacionais, relativamente às condições de 
acessibilidade e circulação para peões e 
ciclistas

Promover a construção a custos controlados 
de iniciativa municipal ou em parceria
com privados

Elaborar a Estratégia Local de Habitação

Aumentar a oferta e requalificar as habitações 
sociais de promoção municipal



PROMOVER A FELICIDADE E A SAÚDE 
FÍSICA E MENTAL DAS PESSOAS

GARANTIR A IGUALDADE, A 
PLURALIDADE E A EQUIDADE

DESENVOLVER A IDENTIDADE, OS 
PATRIMÓNIOS E A CRIATIVIDADE 
DAS COMUNIDADES

CUIDAR DO AMBIENTE, DOS 
ECOSSISTEMAS E DO BEM!ESTAR 
ANIMAL

15.

16.

17.

1.

2.

3.

4.

5.
Poderá acompanhar todo 
o programa eleitoral em
www.vivaaveiro.pt

6.

7.

8.

Criar pontos de deposição de resíduos verdes 
de jardinagem em locais estratégicos e 
fomentar a compostagem individual e coletiva

Promover a lavagem do espaço público com 
recursos a detergentes que não contenham 
microplásticos

Melhorar a oferta dos serviços de recolha 
de resíduos e regular os contratos com as 
concessionárias, quanto a metas, viabilidade 
e medidas contenção de contaminação 
ambiental

Assegurar em colaboração com o ACES do  
Baixo Vouga, que todos os residentes tenham 
médico de família e suprir lacunas de pessoal 
nos centos de saúde e extensões

Assumir-se como um agente facilitador e 
catalisador na prossecução do projeto de 
expansão e requalificação do CHBV e a 
concretização do Centro Académico Clínico

Criar uma equipa de missão específica 
de acompanhamento e apoio à área do 
envelhecimento, no âmbito de uma estratégia 
para o envelhecimento ativo e saudável

Instalar postos de monitorização da qualidade 
do ar em locais mais expostos a poluição e em 
zonas com maior prevalência de patologias do 
trato respiratório

Elaborar um Plano Municipal de Felicidade 
e Bem-Estar, associado a ferramentas de 
avaliação participada do mesmo

Promover a Ria e as zonas ribeirinhas 
(Pateira, Rio Novo do Príncipe e zona da
Lota) como espaços privilegiados para a 
prática de desportos náuticos e de fruição e de 
instalação de equipamentos de apoio

Incentivar e diversificar as modalidades no 
desporto escolar e a sua valorização nos 
investimentos municipais e no apoio às 
coletividades desportivas

Promover um programa integrado de 
requalificação da oferta alimentar, 
explorando as oportunidades de produção 
local-confeção local, assegurando uma 
alimentação nutritivamente adequada e 
opções e necessidades nutricionais específicas 
(vegetariana e outras), monitorizando a 
sua qualidade com o envolvimento da 
comunidade escolar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

Qualificar a Estratégia Municipal de 
Adaptação às alterações climáticas, com a
avaliação e intervenção diferenciada em 
função do risco, em horizontes temporais 
adequados, sustentadas em programas 
municipais e compromissos financeiros 
plurianuais

Elaborar um Regulamento Municipal de 
Gestão e Proteção do Arvoredo

Eliminar a utilização de glifosato ou outros 

produtos fitofarmacêuticos optando por 
alternativas que recorram a meios mecânicos, 
biológicos e térmicos, na eliminação de 
infestantes, monitorizando a sua utilização 
nas ETAR.

Requalificar o Parque da Cidade enquanto 
espaço de biodiversidade, de visita e práticas 
desportivas, de convívio e lazer

Criar um Observatório Municipal de Energia 
que permita disponibilizar dados relativos ao 
consumo de energia e de água, às emissões de 
gases com efeito de estufa, resíduos e águas 
residuais

Construir o Centro de Recolha Oficial de 
Animais (CROA) de Aveiro, de âmbito
concelhio (em detrimento da solução 
intermunicipal), centro de bem-estar 
animal aberto às associações zoófilas e aos 
munícipes, dotado de recursos humanos 
qualificados (técnicos e auxiliares) que 
assegurem a saúde e a reabilitação e 
socialização dos animais, a sua vacinação, 
esterilização e colocação de chips

Criar a figura do Provedor Municipal dos 
Animais

Criar um serviço SOS de ajuda animal para 
socorro e albergue temporário dos animais 
cuja recolha é mais urgente

Implementar projetos alternativos ao 
CROA, que permitam a relocalização de 
cães silvestres em condições adequadas, 
funcionalmente e em termos de 
acompanhamento habilitado

Desenvolver projetos de animação cultural 
em parceria com os agentes, as empresas e 
as associações locais que enriqueçam a vida 
da cidade e sejam instrumentos de atração 
turística

Criar um Museu do Sal com a evocação à 
atividade desenvolvida pelos Marnotos em 
articulação com a Marinha da Troncalhada

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Reaproveitar as estruturas municipais de 
forma a proporcionar a criação de espaços 
públicos para artistas, promovendo a trocas de 
ideias, workshops, exposições, espetáculos, 
entre outras atividades de promoção cultural, 
com o objetivo de criar um espaço de 
desenvolvimento e criação artística

Criar um espaço para sediar associações, 
constituindo-se um espaço dinâmico para 
reuniões, workshops, exposições e salas de 
trabalho

Proceder ao levantamento e identificação do 
património em perigo/risco e elaborar um 
plano para sua proteção (Casas Arte nova, 
Azulejo antigo, casas degradadas no centro 
histórico, palheiros ao abandono no Canal são 
Roque e na Ria e casas Gandaresas)

Oferecer serviços de atendimento e 
aconselhamento social integrado, para apoio 
a famílias em situações dramáticas de perda 
iminente de habitação

Elaborar e implementar o Plano/Estratégia 
Municipal da Igualdade integrando a 
Igualdade entre mulheres e homens, para a 
prevenção e o combate à violência doméstica 
e para o combate à discriminação em razão da 
orientação sexual, identidade e expressão de 
género

Eliminar obstáculos ao regresso dos 
emigrantes e à sua fixação na região e 
dinamizar as relações entre os imigrantes e 
os aveirenses, desenvolvendo e promovendo 
ações de integração social, estabelecendo 
parcerias com as com as entidades que no 
terreno já se encontram em atuação 

Criar programas de valorização dos 
saberes dos seniores e valorizar as relações 
intergeracionais nas iniciativas municipais

Valorizar a cultura e a criação artística, como 
forma de apoio e combate à exclusão social, à 
integração e valorização dos mais idosos e à 
integração das comunidades imigrantes

Construir uma Estratégia Integrada de 
Combate à Pobreza

Utilizar meios de comunicação autárquicos 
que promovam a integração de pessoas com 
limitações (braille, língua gestual, áudio-
descrição, daltonismo)



António Aguiar teve um percurso maioritariamente ligado à indústria metalúrgica 
e metalomecânica, exercendo variadas funções em Portugal e no estrangeiro. 
Atualmente é Consultor Imobiliário. Tem uma vasta presença associativa em São 
Jacinto, em várias atividades, do escutismo, ao desporto, passando pelos bombeiros, 
e pelo grupo de teatro amador. É militante do Partido Socialista desde 2004, e 
membro do Conselho Diretivo da Anafre Distrital de Aveiro. 

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SÃO JACINTO

Dinamizar a área protegida de S. Jacinto como local de implementação de políticas 
conservacionistas e de formação ambiental

Tornar a freguesia de S. Jacinto o protótipo na aplicação de princípios de turismo sustentável

Promover a realização de um investimento âncora no setor do turismo

Garantir a regularidade dos transportes !uviais para e com o concelho de Aveiro

Continuar a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar, no que respeita ao apoio dos utentes 
e promover junto do ACES a existência regular de assistência na área da saúde

Criar um “Espaço Jovem” para os alunos da Freguesia

Disponibilizar formação informática para toda a Freguesia

Criar um roteiro turístico em parceria com outras Freguesias e com outras entidades (ICNF, 
RI10, CENFA, Restaurantes e outros)

Requali"car a Casa Abrigo e ancoradouro

Contratualizar com a APA o trapiche da frente de ria, aumentando os lugares de ancoradouro 
e colocação de guincho

São Jacinto Autárquicas 2021

ANTÓNIO
AGUIAR
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SÃO JACINTO
Tirou um Curso Técnico de Secretariado, é Licenciada em Comunicação 
Institucional e Mestre em Administração e Gestão Pública, sendo assistente técnica 
no Hospital de Aveiro há 33 anos. Tem uma vasta participação em atividades de 
cariz social, associativo e desportivo. Foi membro da Associação de Pais da Escola 
de Ensino Básico da Glória, do grupo de Jovens de Santa Joana e representante de 
pais da turma na Escola Dr. Mário Sacramento. Foi atleta Diretora Desportiva na 
Escola de Formação de Futebol do Sport Clube Beira-Mar e é Mentora do Projeto 
Aproximação com diversas ações com idosos no Bairro de Santiago. É Membro 
da Concelhia e do Secretariado do PS Aveiro e já pertenceu à Comissão Política 
Concelhia das Mulheres Socialistas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SANTA JOANA

Implementar ciclovias e passeios, com melhor iluminação, que interliguem a freguesia às adjacentes, privilegiando 
a utilização de modos ativos (bicicleta e peão), garantindo que as redes pedonais passem a ter  segurança em 
particular para idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebé

Promover programas de envelhecimento ativo com a instalação, nas diversas localidades da freguesia, de 
aparelhos destinados à prática de exercício físico ao ar livre assim como desenvolver outras atividades desportivas 
e de lazer

Identi"car os idosos que vivam em situação de isolamento/solidão e realizar acompanhamento em parceria com 
o apoio do MIIP da PSP, assim como apoiar na compras de bens essenciais e de medicamentos aos idosos sem 
transporte próprio e/ou sem apoio familiar

Proceder à elaboração do cadastro de casas devolutas e promover a sua reabilitação seja ao serviço de famílias 
em início de vida, pessoas com baixos rendimentos, pro"ssionais deslocados pro"ssionalmente da sua área de 
residência ou a estudantes que venham realizar exames ao ISCIA

Reforçar a recolha de resíduos sólidos urbanos em quantidade e frequência, assim como realizar campanhas 
periódicas de sensibilização de limpeza de espaços e instalação de ecopontos

Requali"cação e manutenção regular dos parques Infantis, recuperando os seus espaços verdes, assegurando 
o sistema de rega e melhorando a quantidade/qualidade  do equipamentos disponíveis para as nossas crianças 
brincarem

Melhorar e reafetar os horários dos transportes públicos em função da atividade escolar e em função das 
necessidades das pessoas que não têm transporte próprio

Potenciar o campo da FIDEC com condições dignas para a prática de futebol e promover o interesse dos jovens 
para a frequência de uma Escola de Formação de Futebol que eleve o nome da freguesia e permita aos jovens 
praticarem este desporto sem terem de recorrer às escolas de formação de freguesias vizinhas

Criar roteiros turísticos,  históricos e de memórias da freguesia, promovendo  a identidade histórica 
de cada lugar e fazer a respetiva divulgação

Aproximar a comunidade entre si promovendo concursos de rua, de localidade e da própria freguesia 
(ex melhor rua)

Santa Joana Autárquicas 2021

ROMY 
APARÍCIO
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SANTA JOANA

Educadora de infância, exerce funções docentes na Freguesia de Aradas. É 
atualmente educadora cooperante da Universidade de Aveiro. Exerceu cargos 
de destacado relevo na Administração Pública: Gabinete Técnico-Pedagógico 
(Educação Especial e Educação Pré-Escolar) no Centro de Área Educativa de 
Aveiro de 1992 a 2002 e Chefe de Divisão de Educação na Câmara Municipal 
de Aveiro de 2002 a 2007. É Conselheira no Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas Dr. Mário Sacramento, em Aveiro. Foi mordoma da Comissão de Festas 
de S. João de Verdemilho, de 2002 a 2017. É militante do Partido Socialista e 
Coordenadora das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos da Concelhia de 
Aveiro. É, desde 2005, vogal na Assembleia de Freguesia de Aradas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA ARADAS

Organizar a Feira de Atividades Económicas da Freguesia de Aradas (FAEFA) para divulgação, interação e partilha 
do potencial cultural, económico e social da freguesia

Cuidar da casa dos avós de Eça de Queirós, da sua fachada, da sua envolvente e promover a criação de um Núcleo 
Museológico

Criar espaços de natureza, desporto e convívio aproveitando os Braços da Ria (Eirô e Rua Eça de Queirós) e 
melhorando a fonte da Arregaça

Cuidar da preservação do património que estabelece ligações às raízes do lugar e das pessoas - Quinta da Nossa 
Senhora das Dores, Quinta Acácio Rosa, Moinho de Água, Alminhas, Fontes, Fontanários, Tanques

Criar roteiros e percursos pedestres envolvendo os recursos naturais e aproveitando os espaços verdes e os 
espaços de água da freguesia

Aproveitar os Parques Infantis, desportivos e mobiliário urbano para a promoção da Inclusão Intergeracional e para 
a promoção de uma freguesia amiga das crianças/jovens

Promover, em articulação com as escolas locais, o conceito de Eco-Freguesia

Gerar um espaço de centralidade na Freguesia - Unidade de Saúde, Escola, Arquivo Distrital, Centro Educativo e 
Centro Cultural no Bonsucesso

Criar um programa de voluntariado: “Ninguém "ca para trás” para combate às desigualdades e carências sociais 
(farmácia social, telesegurança, ...)

Realizar reuniões públicas de Junta e de Assembleia em vários locais da freguesia

Aradas Autárquicas 2021

ANABELA
SARAIVA
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARADAS



António Aguiar teve um percurso maioritariamente ligado à indústria metalúrgica 
e metalomecânica, exercendo variadas funções em Portugal e no estrangeiro. 
Atualmente é Consultor Imobiliário. Tem uma vasta presença associativa em São 
Jacinto, em várias atividades, do escutismo, ao desporto, passando pelos bombeiros, 
e pelo grupo de teatro amador. É militante do Partido Socialista desde 2004, e 
membro do Conselho Diretivo da Anafre Distrital de Aveiro. 

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SÃO JACINTO

Dinamizar a área protegida de S. Jacinto como local de implementação de políticas 
conservacionistas e de formação ambiental

Tornar a freguesia de S. Jacinto o protótipo na aplicação de princípios de turismo sustentável

Promover a realização de um investimento âncora no setor do turismo

Garantir a regularidade dos transportes !uviais para e com o concelho de Aveiro

Continuar a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar, no que respeita ao apoio dos utentes 
e promover junto do ACES a existência regular de assistência na área da saúde

Criar um “Espaço Jovem” para os alunos da Freguesia

Disponibilizar formação informática para toda a Freguesia

Criar um roteiro turístico em parceria com outras Freguesias e com outras entidades (ICNF, 
RI10, CENFA, Restaurantes e outros)

Requali"car a Casa Abrigo e ancoradouro

Contratualizar com a APA o trapiche da frente de ria, aumentando os lugares de ancoradouro 
e colocação de guincho

São Jacinto Autárquicas 2021

ANTÓNIO
AGUIAR
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SÃO JACINTO
Tirou um Curso Técnico de Secretariado, é Licenciada em Comunicação 
Institucional e Mestre em Administração e Gestão Pública, sendo assistente técnica 
no Hospital de Aveiro há 33 anos. Tem uma vasta participação em atividades de 
cariz social, associativo e desportivo. Foi membro da Associação de Pais da Escola 
de Ensino Básico da Glória, do grupo de Jovens de Santa Joana e representante de 
pais da turma na Escola Dr. Mário Sacramento. Foi atleta Diretora Desportiva na 
Escola de Formação de Futebol do Sport Clube Beira-Mar e é Mentora do Projeto 
Aproximação com diversas ações com idosos no Bairro de Santiago. É Membro 
da Concelhia e do Secretariado do PS Aveiro e já pertenceu à Comissão Política 
Concelhia das Mulheres Socialistas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SANTA JOANA

Implementar ciclovias e passeios, com melhor iluminação, que interliguem a freguesia às adjacentes, privilegiando 
a utilização de modos ativos (bicicleta e peão), garantindo que as redes pedonais passem a ter  segurança em 
particular para idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebé

Promover programas de envelhecimento ativo com a instalação, nas diversas localidades da freguesia, de 
aparelhos destinados à prática de exercício físico ao ar livre assim como desenvolver outras atividades desportivas 
e de lazer

Identi"car os idosos que vivam em situação de isolamento/solidão e realizar acompanhamento em parceria com 
o apoio do MIIP da PSP, assim como apoiar na compras de bens essenciais e de medicamentos aos idosos sem 
transporte próprio e/ou sem apoio familiar

Proceder à elaboração do cadastro de casas devolutas e promover a sua reabilitação seja ao serviço de famílias 
em início de vida, pessoas com baixos rendimentos, pro"ssionais deslocados pro"ssionalmente da sua área de 
residência ou a estudantes que venham realizar exames ao ISCIA

Reforçar a recolha de resíduos sólidos urbanos em quantidade e frequência, assim como realizar campanhas 
periódicas de sensibilização de limpeza de espaços e instalação de ecopontos

Requali"cação e manutenção regular dos parques Infantis, recuperando os seus espaços verdes, assegurando 
o sistema de rega e melhorando a quantidade/qualidade  do equipamentos disponíveis para as nossas crianças 
brincarem

Melhorar e reafetar os horários dos transportes públicos em função da atividade escolar e em função das 
necessidades das pessoas que não têm transporte próprio

Potenciar o campo da FIDEC com condições dignas para a prática de futebol e promover o interesse dos jovens 
para a frequência de uma Escola de Formação de Futebol que eleve o nome da freguesia e permita aos jovens 
praticarem este desporto sem terem de recorrer às escolas de formação de freguesias vizinhas

Criar roteiros turísticos,  históricos e de memórias da freguesia, promovendo  a identidade histórica 
de cada lugar e fazer a respetiva divulgação

Aproximar a comunidade entre si promovendo concursos de rua, de localidade e da própria freguesia 
(ex melhor rua)

Santa Joana Autárquicas 2021

ROMY 
APARÍCIO
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SANTA JOANA

Educadora de infância, exerce funções docentes na Freguesia de Aradas. É 
atualmente educadora cooperante da Universidade de Aveiro. Exerceu cargos 
de destacado relevo na Administração Pública: Gabinete Técnico-Pedagógico 
(Educação Especial e Educação Pré-Escolar) no Centro de Área Educativa de 
Aveiro de 1992 a 2002 e Chefe de Divisão de Educação na Câmara Municipal 
de Aveiro de 2002 a 2007. É Conselheira no Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas Dr. Mário Sacramento, em Aveiro. Foi mordoma da Comissão de Festas 
de S. João de Verdemilho, de 2002 a 2017. É militante do Partido Socialista e 
Coordenadora das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos da Concelhia de 
Aveiro. É, desde 2005, vogal na Assembleia de Freguesia de Aradas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA ARADAS

Organizar a Feira de Atividades Económicas da Freguesia de Aradas (FAEFA) para divulgação, interação e partilha 
do potencial cultural, económico e social da freguesia

Cuidar da casa dos avós de Eça de Queirós, da sua fachada, da sua envolvente e promover a criação de um Núcleo 
Museológico

Criar espaços de natureza, desporto e convívio aproveitando os Braços da Ria (Eirô e Rua Eça de Queirós) e 
melhorando a fonte da Arregaça

Cuidar da preservação do património que estabelece ligações às raízes do lugar e das pessoas - Quinta da Nossa 
Senhora das Dores, Quinta Acácio Rosa, Moinho de Água, Alminhas, Fontes, Fontanários, Tanques

Criar roteiros e percursos pedestres envolvendo os recursos naturais e aproveitando os espaços verdes e os 
espaços de água da freguesia

Aproveitar os Parques Infantis, desportivos e mobiliário urbano para a promoção da Inclusão Intergeracional e para 
a promoção de uma freguesia amiga das crianças/jovens

Promover, em articulação com as escolas locais, o conceito de Eco-Freguesia

Gerar um espaço de centralidade na Freguesia - Unidade de Saúde, Escola, Arquivo Distrital, Centro Educativo e 
Centro Cultural no Bonsucesso

Criar um programa de voluntariado: “Ninguém "ca para trás” para combate às desigualdades e carências sociais 
(farmácia social, telesegurança, ...)

Realizar reuniões públicas de Junta e de Assembleia em vários locais da freguesia

Aradas Autárquicas 2021

ANABELA
SARAIVA
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARADASLicenciada em Administração Pública pela Universidade de Aveiro, onde exerce 
atualmente funções como técnica superior e é, desde 2015, vice-presidente da 
AFUAv - Associação de Funcionários da Universidade de Aveiro. Foi Presidente da 
Direção de várias Associações de Pais e presidiu a Assembleia-geral da Federação 
Concelhia das Associações de Pais de Aveiro. Neste âmbito integrou o Conselho-
Geral do Agrupamento de Escolas de Aveiro e o Conselho Municipal de Educação 
do Município de Aveiro. Entre 2014 e 2016 presidiu a Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) Centro de Infância Arte e Qualidade tendo, no mesmo 
período, sido nomeada, pela Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, como juiz 
social para as causas da 1.ª secção de família e menores de Aveiro, do Tribunal 
Judicial da Comarca de Aveiro. Em 2020 criou o “Movimento Ainda Existe Quem 
Ajude” que apoiou, com bens alimentares e de higiene e durante o período de 
pandemia, várias famílias do município de Aveiro e arredores.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA CACIA

Implementar a atribuição de Prémios de Mérito Desportivos e, em conjunto com o Agrupamento de Escolas, 
equacionar reformular os atuais Prémios de Mérito Escolares

Reorganizar as Festas da Vila de Cacia - Tasquinhas, devolvendo-as ao Jardim António José Bartolomeu (“Parque 
das Pedrinhas”) – permitindo devolver o seu ambiente acolhedor e tradicional assegurando, no entanto, melhores 
condições de higiene e organização para as associações e para quem participa no evento

Promover parcerias com diversos agentes culturais de modo a criar uma agenda cultural rica e periódica na 
freguesia

Criar um atendimento social de proximidade através da criação de uma equipa de intervenção, responsável 
pelo contacto com a população, identi"cando condições de vida vulneráveis, carência económica, isolamento e 
promovendo um envelhecimento saudável, assim como a criação de uma loja social e de um serviço gratuito de 
acompanhamento a consultas e serviços públicos

Divulgar a imagem de uma freguesia limpa, segura e acolhedora, através de atividades que captem o interesse 
das pessoas (Festividades, Feira Medieval, Feira de Artesanato, Feira de Velharias, Tasquinhas, entre outras) assim 
como promover os Rios Vouga, Velho e Novo do Príncipe e as zonas envolventes, as associações, instituições, 
espaços museológicos e comércio

Impulsionar a participação da população na Assembleia de Freguesia e descentralizar o seu local de realização 
permitindo assim uma maior proximidade dos órgãos da autarquia à população

Promover a requali"cação dos caminhos rurais

Criar mecanismos de auditoria interna que permitam a melhoria contínua da atividade da Junta, o aumento da 
e"cácia e e"ciência nas operações e nos processos e a promoção de boas práticas

Promover um plano de rearborização de forte densidade para as ruas de Cacia, utilizando de preferência árvores 
autóctones e próprias para o efeito bem como agendar um plano de retirada das atuais, cujas raízes existentes nos 
passeios, colocam diariamente em perigo os peões

Promover a instalação de Ecopontos em número adequado, realizar campanhas de sensibilização e apoiar a 
separação seletiva de resíduos

Cacia Autárquicas 2021

SÓNIA PIÃO
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE CACIA



António Aguiar teve um percurso maioritariamente ligado à indústria metalúrgica 
e metalomecânica, exercendo variadas funções em Portugal e no estrangeiro. 
Atualmente é Consultor Imobiliário. Tem uma vasta presença associativa em São 
Jacinto, em várias atividades, do escutismo, ao desporto, passando pelos bombeiros, 
e pelo grupo de teatro amador. É militante do Partido Socialista desde 2004, e 
membro do Conselho Diretivo da Anafre Distrital de Aveiro. 

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SÃO JACINTO

Dinamizar a área protegida de S. Jacinto como local de implementação de políticas 
conservacionistas e de formação ambiental

Tornar a freguesia de S. Jacinto o protótipo na aplicação de princípios de turismo sustentável

Promover a realização de um investimento âncora no setor do turismo

Garantir a regularidade dos transportes !uviais para e com o concelho de Aveiro

Continuar a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar, no que respeita ao apoio dos utentes 
e promover junto do ACES a existência regular de assistência na área da saúde

Criar um “Espaço Jovem” para os alunos da Freguesia

Disponibilizar formação informática para toda a Freguesia

Criar um roteiro turístico em parceria com outras Freguesias e com outras entidades (ICNF, 
RI10, CENFA, Restaurantes e outros)

Requali"car a Casa Abrigo e ancoradouro

Contratualizar com a APA o trapiche da frente de ria, aumentando os lugares de ancoradouro 
e colocação de guincho

São Jacinto Autárquicas 2021

ANTÓNIO
AGUIAR
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SÃO JACINTO
Tirou um Curso Técnico de Secretariado, é Licenciada em Comunicação 
Institucional e Mestre em Administração e Gestão Pública, sendo assistente técnica 
no Hospital de Aveiro há 33 anos. Tem uma vasta participação em atividades de 
cariz social, associativo e desportivo. Foi membro da Associação de Pais da Escola 
de Ensino Básico da Glória, do grupo de Jovens de Santa Joana e representante de 
pais da turma na Escola Dr. Mário Sacramento. Foi atleta Diretora Desportiva na 
Escola de Formação de Futebol do Sport Clube Beira-Mar e é Mentora do Projeto 
Aproximação com diversas ações com idosos no Bairro de Santiago. É Membro 
da Concelhia e do Secretariado do PS Aveiro e já pertenceu à Comissão Política 
Concelhia das Mulheres Socialistas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SANTA JOANA

Implementar ciclovias e passeios, com melhor iluminação, que interliguem a freguesia às adjacentes, privilegiando 
a utilização de modos ativos (bicicleta e peão), garantindo que as redes pedonais passem a ter  segurança em 
particular para idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebé

Promover programas de envelhecimento ativo com a instalação, nas diversas localidades da freguesia, de 
aparelhos destinados à prática de exercício físico ao ar livre assim como desenvolver outras atividades desportivas 
e de lazer

Identi"car os idosos que vivam em situação de isolamento/solidão e realizar acompanhamento em parceria com 
o apoio do MIIP da PSP, assim como apoiar na compras de bens essenciais e de medicamentos aos idosos sem 
transporte próprio e/ou sem apoio familiar

Proceder à elaboração do cadastro de casas devolutas e promover a sua reabilitação seja ao serviço de famílias 
em início de vida, pessoas com baixos rendimentos, pro"ssionais deslocados pro"ssionalmente da sua área de 
residência ou a estudantes que venham realizar exames ao ISCIA

Reforçar a recolha de resíduos sólidos urbanos em quantidade e frequência, assim como realizar campanhas 
periódicas de sensibilização de limpeza de espaços e instalação de ecopontos

Requali"cação e manutenção regular dos parques Infantis, recuperando os seus espaços verdes, assegurando 
o sistema de rega e melhorando a quantidade/qualidade  do equipamentos disponíveis para as nossas crianças 
brincarem

Melhorar e reafetar os horários dos transportes públicos em função da atividade escolar e em função das 
necessidades das pessoas que não têm transporte próprio

Potenciar o campo da FIDEC com condições dignas para a prática de futebol e promover o interesse dos jovens 
para a frequência de uma Escola de Formação de Futebol que eleve o nome da freguesia e permita aos jovens 
praticarem este desporto sem terem de recorrer às escolas de formação de freguesias vizinhas

Criar roteiros turísticos,  históricos e de memórias da freguesia, promovendo  a identidade histórica 
de cada lugar e fazer a respetiva divulgação

Aproximar a comunidade entre si promovendo concursos de rua, de localidade e da própria freguesia 
(ex melhor rua)

Santa Joana Autárquicas 2021

ROMY 
APARÍCIO
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SANTA JOANA

Educadora de infância, exerce funções docentes na Freguesia de Aradas. É 
atualmente educadora cooperante da Universidade de Aveiro. Exerceu cargos 
de destacado relevo na Administração Pública: Gabinete Técnico-Pedagógico 
(Educação Especial e Educação Pré-Escolar) no Centro de Área Educativa de 
Aveiro de 1992 a 2002 e Chefe de Divisão de Educação na Câmara Municipal 
de Aveiro de 2002 a 2007. É Conselheira no Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas Dr. Mário Sacramento, em Aveiro. Foi mordoma da Comissão de Festas 
de S. João de Verdemilho, de 2002 a 2017. É militante do Partido Socialista e 
Coordenadora das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos da Concelhia de 
Aveiro. É, desde 2005, vogal na Assembleia de Freguesia de Aradas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA ARADAS

Organizar a Feira de Atividades Económicas da Freguesia de Aradas (FAEFA) para divulgação, interação e partilha 
do potencial cultural, económico e social da freguesia

Cuidar da casa dos avós de Eça de Queirós, da sua fachada, da sua envolvente e promover a criação de um Núcleo 
Museológico

Criar espaços de natureza, desporto e convívio aproveitando os Braços da Ria (Eirô e Rua Eça de Queirós) e 
melhorando a fonte da Arregaça

Cuidar da preservação do património que estabelece ligações às raízes do lugar e das pessoas - Quinta da Nossa 
Senhora das Dores, Quinta Acácio Rosa, Moinho de Água, Alminhas, Fontes, Fontanários, Tanques

Criar roteiros e percursos pedestres envolvendo os recursos naturais e aproveitando os espaços verdes e os 
espaços de água da freguesia

Aproveitar os Parques Infantis, desportivos e mobiliário urbano para a promoção da Inclusão Intergeracional e para 
a promoção de uma freguesia amiga das crianças/jovens

Promover, em articulação com as escolas locais, o conceito de Eco-Freguesia

Gerar um espaço de centralidade na Freguesia - Unidade de Saúde, Escola, Arquivo Distrital, Centro Educativo e 
Centro Cultural no Bonsucesso

Criar um programa de voluntariado: “Ninguém "ca para trás” para combate às desigualdades e carências sociais 
(farmácia social, telesegurança, ...)

Realizar reuniões públicas de Junta e de Assembleia em vários locais da freguesia

Aradas Autárquicas 2021

ANABELA
SARAIVA
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARADASLicenciada em Administração Pública pela Universidade de Aveiro, onde exerce 
atualmente funções como técnica superior e é, desde 2015, vice-presidente da 
AFUAv - Associação de Funcionários da Universidade de Aveiro. Foi Presidente da 
Direção de várias Associações de Pais e presidiu a Assembleia-geral da Federação 
Concelhia das Associações de Pais de Aveiro. Neste âmbito integrou o Conselho-
Geral do Agrupamento de Escolas de Aveiro e o Conselho Municipal de Educação 
do Município de Aveiro. Entre 2014 e 2016 presidiu a Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) Centro de Infância Arte e Qualidade tendo, no mesmo 
período, sido nomeada, pela Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, como juiz 
social para as causas da 1.ª secção de família e menores de Aveiro, do Tribunal 
Judicial da Comarca de Aveiro. Em 2020 criou o “Movimento Ainda Existe Quem 
Ajude” que apoiou, com bens alimentares e de higiene e durante o período de 
pandemia, várias famílias do município de Aveiro e arredores.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA CACIA

Implementar a atribuição de Prémios de Mérito Desportivos e, em conjunto com o Agrupamento de Escolas, 
equacionar reformular os atuais Prémios de Mérito Escolares

Reorganizar as Festas da Vila de Cacia - Tasquinhas, devolvendo-as ao Jardim António José Bartolomeu (“Parque 
das Pedrinhas”) – permitindo devolver o seu ambiente acolhedor e tradicional assegurando, no entanto, melhores 
condições de higiene e organização para as associações e para quem participa no evento

Promover parcerias com diversos agentes culturais de modo a criar uma agenda cultural rica e periódica na 
freguesia

Criar um atendimento social de proximidade através da criação de uma equipa de intervenção, responsável 
pelo contacto com a população, identi"cando condições de vida vulneráveis, carência económica, isolamento e 
promovendo um envelhecimento saudável, assim como a criação de uma loja social e de um serviço gratuito de 
acompanhamento a consultas e serviços públicos

Divulgar a imagem de uma freguesia limpa, segura e acolhedora, através de atividades que captem o interesse 
das pessoas (Festividades, Feira Medieval, Feira de Artesanato, Feira de Velharias, Tasquinhas, entre outras) assim 
como promover os Rios Vouga, Velho e Novo do Príncipe e as zonas envolventes, as associações, instituições, 
espaços museológicos e comércio

Impulsionar a participação da população na Assembleia de Freguesia e descentralizar o seu local de realização 
permitindo assim uma maior proximidade dos órgãos da autarquia à população

Promover a requali"cação dos caminhos rurais

Criar mecanismos de auditoria interna que permitam a melhoria contínua da atividade da Junta, o aumento da 
e"cácia e e"ciência nas operações e nos processos e a promoção de boas práticas

Promover um plano de rearborização de forte densidade para as ruas de Cacia, utilizando de preferência árvores 
autóctones e próprias para o efeito bem como agendar um plano de retirada das atuais, cujas raízes existentes nos 
passeios, colocam diariamente em perigo os peões

Promover a instalação de Ecopontos em número adequado, realizar campanhas de sensibilização e apoiar a 
separação seletiva de resíduos

Cacia Autárquicas 2021

SÓNIA PIÃO
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE CACIA

Trabalha na indústria cerâmica, na área da produção, e tem uma forte ligação ao 
associativismo desportivo da freguesia, como atleta, dirigente e treinador. Em 
2013 foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Eixo e Eirol, sendo reeleito em 
2017 com um reforço significativo da votação, reconhecimento pela população da 
qualidade da sua prestação pessoal, da sua equipa e do seu projeto para a Freguesia.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA EIXO E EIROL

Assegurar que a Unidade de Saúde de Eixo continue a prestar o serviço de assistência médica junto das 
populações

Dar continuidade ao Projeto Sénior, na perspetiva de um envelhecimento ativo, saudável e interveniente, 
contrariando a exclusão dos mais idosos e promovendo a integração e aplicação dos seus saberes e competências

Implementar um corredor pedonal e ciclável entre Eixo e Eirol de forma a criar condições de segurança na 
utilização de modos de mobilidade suave

Requali"car o edifício da antiga escola primária de Azurva para desenvolver atividades lúdicas e culturais em 
parceria com o Centro social de Azurva

Desenvolver de projeto de praia !uvial na Freguesia

Desenvolver todos os esforços para a construção de uma nova ponte na Balsa que permita a travessia de 
máquinas agrícolas de grande porte que facilite o escoamento em situação de cheia

Implementar o espaço cidadão

Incentivar a realização de colóquios e iniciativas visando a melhor consciência, pessoal e coletiva, de problemas 
sociais, ambientais ou outros, estimulando o envolvimento e participação dos cidadãos na partilha de 
responsabilidades e postura ativa de intervenção cívica

Criar circuitos ecológicos (rio, regato, forno romano, !oresta, fontanários, parques de lazer, parques infantis e 
geriátricos, monumentos, etc.)

Assegurar que a monitorização dos impactos ambientais e socioeconómicos das unidades de tratamento 
mecânico e biológico da ERSUC e da AdCL é realizada

Eixo e Eirol Autárquicas 2021

JOÃO
MORGADO
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE EIXO E EIROL



Economista, exerce a sua atividade profissional nesta área. Foi, ao longo da sua 
carreira, professor, consultor, administrador e diretor financeiro de várias empresas, 
quer no estrangeiro, quer em Portugal, em particular na região de Aveiro. No último 
ano abraçou o desafio de criar uma empresa na área da inovação em produção 
agrícola. Ao longo da sua vida, tem também realizado trabalho no setor associativo 
e social, como membro da direção e conselho fiscal de IPSSs e outras associações. 
Foi também Membro do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Aveiro, de 
1989 a 1995.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA ESGUEIRA

Criar/Revitalizar um serviço de atendimento social integrado e de aconselhamento e ajuda a prestar, em especial 
aos mais desprotegidos e esquecidos, em matérias que podem ir do apoio à procura de emprego até ao apoio à 
eventual criação de um negócio próprio

Desenvolver/Revitalizar as Comissões de Moradores para que se possa mais rápida e e!cazmente solucionar 
pequenos problemas locais, com a ajuda da Junta de Freguesia

Criação de um corredor verde entre as Barrocas e as Agras do Norte e de pontes pedonais e cicláveis para 
ultrapassar as barreiras que di!cultam a mobilidade, unindo TODOS os lugares da Freguesia ao centro de Aveiro, 
não esquecendo a ligação centro de Esgueira - novo Parque Aventura - Passadiços - Tanques do Paço

Requali!car a pateira de Taboeira para usufruto dos munícipes e para promoção turística, requali!car o Parque de 
Merendas, requali!cando também os acessos aos terrenos agrícolas. Instalar um parque Infantil em Taboeira

Solucionar a falta de estacionamentos, em especial no centro de Esgueira

Transformar a Escola Primária das Cardadeiras num espaço comunitário utilizado pelas Associações e 
Coletividades de Esgueira, usando um modelo de gestão com regras a de!nir consensualmente

Criar um modelo desportivo em parceria com as escolas, os clubes e as associações desportivas da Freguesia, 
trazendo também os maiores para a vida ativa cultural e desportiva, potenciando e incrementando o convívio e a 
coesão inter-geracional

Implementar uma agenda cultural e de entretenimento, plurianual e contínua ao longo do ano, envolvendo os 
Esgueirenses com competências nas artes e na cultura. Revitalizar a Associação dos Artistas de Esgueira e 
construir “A História de Esgueira”

Implementar ferramentas inclusivas digitais com georreferenciação em que os cidadãos ajudam e participam no 
reporte de tudo o que se lhes oferecer: alertas, sugestões, problemas, incidentes e outros

Implementar um plano de esterilização dos animais abandonados

Esgueira Autárquicas 2021

LUÍS 
MARTINS
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE ESGUEIRA



António Aguiar teve um percurso maioritariamente ligado à indústria metalúrgica 
e metalomecânica, exercendo variadas funções em Portugal e no estrangeiro. 
Atualmente é Consultor Imobiliário. Tem uma vasta presença associativa em São 
Jacinto, em várias atividades, do escutismo, ao desporto, passando pelos bombeiros, 
e pelo grupo de teatro amador. É militante do Partido Socialista desde 2004, e 
membro do Conselho Diretivo da Anafre Distrital de Aveiro. 

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SÃO JACINTO

Dinamizar a área protegida de S. Jacinto como local de implementação de políticas 
conservacionistas e de formação ambiental

Tornar a freguesia de S. Jacinto o protótipo na aplicação de princípios de turismo sustentável

Promover a realização de um investimento âncora no setor do turismo

Garantir a regularidade dos transportes !uviais para e com o concelho de Aveiro

Continuar a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar, no que respeita ao apoio dos utentes 
e promover junto do ACES a existência regular de assistência na área da saúde

Criar um “Espaço Jovem” para os alunos da Freguesia

Disponibilizar formação informática para toda a Freguesia

Criar um roteiro turístico em parceria com outras Freguesias e com outras entidades (ICNF, 
RI10, CENFA, Restaurantes e outros)

Requali"car a Casa Abrigo e ancoradouro

Contratualizar com a APA o trapiche da frente de ria, aumentando os lugares de ancoradouro 
e colocação de guincho

São Jacinto Autárquicas 2021

ANTÓNIO
AGUIAR
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SÃO JACINTOReside em Aveiro há 26 anos e tem dupla nacionalidade (portuguesa e espanhola).
É arqueólogo e tem desenvolvido a sua atividade profissional no setor da indústria 
cerâmica.Para além da sua vida profissional, tem desenvolvido trabalho voluntário 
ao nível local e internacional. Colaborou como voluntário nas zonas de desastre 
no Nepal após o terramoto de 2015, e na região de Tohoku no Norte do Japão na 
área afetada pelo desastre de Fukushima. É membro fundador e Presidente da 
Associação Juntos pelo Rossio, e membro fundador do Movimento Cidadãos 
por Aveiro.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA A GLÓRIA E VERA CRUZ 

Melhorar os espaços públicos, promovendo a acessibilidade, e cuidando dos espaços verdes, reformulando a rede 
de resíduos urbanos e ecopontos, com intervenções não invasivas nem destruidoras da biodiversidade. Promover 
a utilização dos espaços verdes com ações de sensibilização ambiental, no âmbito da delegação de competências

Suscitar e apoiar a criação de Conselhos de Bairro nos diversos territórios da freguesia, para revitalizar a política 
de proximidade numa forma participativa e aproximar os cidadãos e cidadãs da tomada de decisões autárquicas

Fomentar mercados que comercializem, preferencialmente, produtos locais e de agricultura sustentável

Avaliar com o município a criação de novos espaços verdes como no Bairro do Liceu (entre Rua da Aviação Naval e 
Rua Banda da Amizade) e no Bairro de Santiago (entre Rua de Espinho e a Rua Nova)

Valorizar a criação de hortas comunitárias e a rentabilização dos seus produtos

Encorajar e apoiar o desporto ao ar livre e a animação de rua com regularidade. Promover a prática desportiva

Estimular ações culturais nos equipamentos e espaços público, de forma continua, à comunidade, valorizando os 
projetos e os artistas locais

Fomentar o envelhecimento ativo com visitas culturais, atividades desportivas suaves e encontros intergeracionais

Valorizar, junto da comunidade educativa, o sentido da responsabilização coletiva pelos espaços públicos

Em Vilar, em articulação com a Câmara, requali"car as ruas, dotando-as de passeios

Glória e Vera Cruz Autárquicas 2021

DAVID
IGUAZ
CANDIDATO A PRESIDENTE 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
GLÓRIA E VERA CRUZ



Licenciada em Ensino de Português e Inglês, pela Universidade de Aveiro.
Além de professora destas duas línguas, é gestora de projetos europeus e dedica-se 
ainda a diversas atividades e movimentos de cariz social, solidário e religioso desde 
a sua adolescência.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA OLIVEIRINHA

Valorizar e requali!car o património local (cruzeiro; edifício da antiga Casa do 
Povo; pavilhão; moinhos do Careca; etc.)

Requali!car o largo da feira

Promover trilhos pedestres sobre o património local que potenciam também a 
atratividade para os recursos naturais da freguesia

Criar minizonas industriais não poluentes

Criar o Espaço do Cidadão

Revitalizar o Espaço Sénior destinado ao usufruto dos cidadãos e à promoção de 
atividades intergeracionas

Recuperar a Casa Mortuária

Construir o Armazém da Junta de Freguesia 

Proceder à melhoria dos caminhos rurais e "orestais para um melhor acesso e 
circulação dos cidadãos e dos equipamentos

Sensibilizar para o reforço da segurança e policiamento 

Oliveirinha Autárquicas 2021

ANDREIA
BAPTISTA
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE OLIVEIRINHA



António Aguiar teve um percurso maioritariamente ligado à indústria metalúrgica 
e metalomecânica, exercendo variadas funções em Portugal e no estrangeiro. 
Atualmente é Consultor Imobiliário. Tem uma vasta presença associativa em São 
Jacinto, em várias atividades, do escutismo, ao desporto, passando pelos bombeiros, 
e pelo grupo de teatro amador. É militante do Partido Socialista desde 2004, e 
membro do Conselho Diretivo da Anafre Distrital de Aveiro. 

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SÃO JACINTO

Dinamizar a área protegida de S. Jacinto como local de implementação de políticas 
conservacionistas e de formação ambiental

Tornar a freguesia de S. Jacinto o protótipo na aplicação de princípios de turismo sustentável

Promover a realização de um investimento âncora no setor do turismo

Garantir a regularidade dos transportes !uviais para e com o concelho de Aveiro

Continuar a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar, no que respeita ao apoio dos utentes 
e promover junto do ACES a existência regular de assistência na área da saúde

Criar um “Espaço Jovem” para os alunos da Freguesia

Disponibilizar formação informática para toda a Freguesia

Criar um roteiro turístico em parceria com outras Freguesias e com outras entidades (ICNF, 
RI10, CENFA, Restaurantes e outros)

Requali"car a Casa Abrigo e ancoradouro

Contratualizar com a APA o trapiche da frente de ria, aumentando os lugares de ancoradouro 
e colocação de guincho

São Jacinto Autárquicas 2021

ANTÓNIO
AGUIAR
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SÃO JACINTO
Tirou um Curso Técnico de Secretariado, é Licenciada em Comunicação 
Institucional e Mestre em Administração e Gestão Pública, sendo assistente técnica 
no Hospital de Aveiro há 33 anos. Tem uma vasta participação em atividades de 
cariz social, associativo e desportivo. Foi membro da Associação de Pais da Escola 
de Ensino Básico da Glória, do grupo de Jovens de Santa Joana e representante de 
pais da turma na Escola Dr. Mário Sacramento. Foi atleta Diretora Desportiva na 
Escola de Formação de Futebol do Sport Clube Beira-Mar e é Mentora do Projeto 
Aproximação com diversas ações com idosos no Bairro de Santiago. É Membro 
da Concelhia e do Secretariado do PS Aveiro e já pertenceu à Comissão Política 
Concelhia das Mulheres Socialistas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SANTA JOANA

Implementar ciclovias e passeios, com melhor iluminação, que interliguem a freguesia às adjacentes, privilegiando 
a utilização de modos ativos (bicicleta e peão), garantindo que as redes pedonais passem a ter  segurança em 
particular para idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebé

Promover programas de envelhecimento ativo com a instalação, nas diversas localidades da freguesia, de 
aparelhos destinados à prática de exercício físico ao ar livre assim como desenvolver outras atividades desportivas 
e de lazer

Identi"car os idosos que vivam em situação de isolamento/solidão e realizar acompanhamento em parceria com 
o apoio do MIIP da PSP, assim como apoiar na compras de bens essenciais e de medicamentos aos idosos sem 
transporte próprio e/ou sem apoio familiar

Proceder à elaboração do cadastro de casas devolutas e promover a sua reabilitação seja ao serviço de famílias 
em início de vida, pessoas com baixos rendimentos, pro"ssionais deslocados pro"ssionalmente da sua área de 
residência ou a estudantes que venham realizar exames ao ISCIA

Reforçar a recolha de resíduos sólidos urbanos em quantidade e frequência, assim como realizar campanhas 
periódicas de sensibilização de limpeza de espaços e instalação de ecopontos

Requali"cação e manutenção regular dos parques Infantis, recuperando os seus espaços verdes, assegurando 
o sistema de rega e melhorando a quantidade/qualidade  do equipamentos disponíveis para as nossas crianças 
brincarem

Melhorar e reafetar os horários dos transportes públicos em função da atividade escolar e em função das 
necessidades das pessoas que não têm transporte próprio

Potenciar o campo da FIDEC com condições dignas para a prática de futebol e promover o interesse dos jovens 
para a frequência de uma Escola de Formação de Futebol que eleve o nome da freguesia e permita aos jovens 
praticarem este desporto sem terem de recorrer às escolas de formação de freguesias vizinhas

Criar roteiros turísticos,  históricos e de memórias da freguesia, promovendo  a identidade histórica 
de cada lugar e fazer a respetiva divulgação

Aproximar a comunidade entre si promovendo concursos de rua, de localidade e da própria freguesia 
(ex melhor rua)

Santa Joana Autárquicas 2021

ROMY 
APARÍCIO
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SANTA JOANA

Educadora de infância, exerce funções docentes na Freguesia de Aradas. É 
atualmente educadora cooperante da Universidade de Aveiro. Exerceu cargos 
de destacado relevo na Administração Pública: Gabinete Técnico-Pedagógico 
(Educação Especial e Educação Pré-Escolar) no Centro de Área Educativa de 
Aveiro de 1992 a 2002 e Chefe de Divisão de Educação na Câmara Municipal 
de Aveiro de 2002 a 2007. É Conselheira no Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas Dr. Mário Sacramento, em Aveiro. Foi mordoma da Comissão de Festas 
de S. João de Verdemilho, de 2002 a 2017. É militante do Partido Socialista e 
Coordenadora das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos da Concelhia de 
Aveiro. É, desde 2005, vogal na Assembleia de Freguesia de Aradas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA ARADAS

Organizar a Feira de Atividades Económicas da Freguesia de Aradas (FAEFA) para divulgação, interação e partilha 
do potencial cultural, económico e social da freguesia

Cuidar da casa dos avós de Eça de Queirós, da sua fachada, da sua envolvente e promover a criação de um Núcleo 
Museológico

Criar espaços de natureza, desporto e convívio aproveitando os Braços da Ria (Eirô e Rua Eça de Queirós) e 
melhorando a fonte da Arregaça

Cuidar da preservação do património que estabelece ligações às raízes do lugar e das pessoas - Quinta da Nossa 
Senhora das Dores, Quinta Acácio Rosa, Moinho de Água, Alminhas, Fontes, Fontanários, Tanques

Criar roteiros e percursos pedestres envolvendo os recursos naturais e aproveitando os espaços verdes e os 
espaços de água da freguesia

Aproveitar os Parques Infantis, desportivos e mobiliário urbano para a promoção da Inclusão Intergeracional e para 
a promoção de uma freguesia amiga das crianças/jovens

Promover, em articulação com as escolas locais, o conceito de Eco-Freguesia

Gerar um espaço de centralidade na Freguesia - Unidade de Saúde, Escola, Arquivo Distrital, Centro Educativo e 
Centro Cultural no Bonsucesso

Criar um programa de voluntariado: “Ninguém "ca para trás” para combate às desigualdades e carências sociais 
(farmácia social, telesegurança, ...)

Realizar reuniões públicas de Junta e de Assembleia em vários locais da freguesia

Aradas Autárquicas 2021

ANABELA
SARAIVA
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARADASLicenciada em Administração Pública pela Universidade de Aveiro, onde exerce 
atualmente funções como técnica superior e é, desde 2015, vice-presidente da 
AFUAv - Associação de Funcionários da Universidade de Aveiro. Foi Presidente da 
Direção de várias Associações de Pais e presidiu a Assembleia-geral da Federação 
Concelhia das Associações de Pais de Aveiro. Neste âmbito integrou o Conselho-
Geral do Agrupamento de Escolas de Aveiro e o Conselho Municipal de Educação 
do Município de Aveiro. Entre 2014 e 2016 presidiu a Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) Centro de Infância Arte e Qualidade tendo, no mesmo 
período, sido nomeada, pela Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, como juiz 
social para as causas da 1.ª secção de família e menores de Aveiro, do Tribunal 
Judicial da Comarca de Aveiro. Em 2020 criou o “Movimento Ainda Existe Quem 
Ajude” que apoiou, com bens alimentares e de higiene e durante o período de 
pandemia, várias famílias do município de Aveiro e arredores.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA CACIA

Implementar a atribuição de Prémios de Mérito Desportivos e, em conjunto com o Agrupamento de Escolas, 
equacionar reformular os atuais Prémios de Mérito Escolares

Reorganizar as Festas da Vila de Cacia - Tasquinhas, devolvendo-as ao Jardim António José Bartolomeu (“Parque 
das Pedrinhas”) – permitindo devolver o seu ambiente acolhedor e tradicional assegurando, no entanto, melhores 
condições de higiene e organização para as associações e para quem participa no evento

Promover parcerias com diversos agentes culturais de modo a criar uma agenda cultural rica e periódica na 
freguesia

Criar um atendimento social de proximidade através da criação de uma equipa de intervenção, responsável 
pelo contacto com a população, identi"cando condições de vida vulneráveis, carência económica, isolamento e 
promovendo um envelhecimento saudável, assim como a criação de uma loja social e de um serviço gratuito de 
acompanhamento a consultas e serviços públicos

Divulgar a imagem de uma freguesia limpa, segura e acolhedora, através de atividades que captem o interesse 
das pessoas (Festividades, Feira Medieval, Feira de Artesanato, Feira de Velharias, Tasquinhas, entre outras) assim 
como promover os Rios Vouga, Velho e Novo do Príncipe e as zonas envolventes, as associações, instituições, 
espaços museológicos e comércio

Impulsionar a participação da população na Assembleia de Freguesia e descentralizar o seu local de realização 
permitindo assim uma maior proximidade dos órgãos da autarquia à população

Promover a requali"cação dos caminhos rurais

Criar mecanismos de auditoria interna que permitam a melhoria contínua da atividade da Junta, o aumento da 
e"cácia e e"ciência nas operações e nos processos e a promoção de boas práticas

Promover um plano de rearborização de forte densidade para as ruas de Cacia, utilizando de preferência árvores 
autóctones e próprias para o efeito bem como agendar um plano de retirada das atuais, cujas raízes existentes nos 
passeios, colocam diariamente em perigo os peões

Promover a instalação de Ecopontos em número adequado, realizar campanhas de sensibilização e apoiar a 
separação seletiva de resíduos

Cacia Autárquicas 2021

SÓNIA PIÃO
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE CACIA

Trabalha na indústria cerâmica, na área da produção, e tem uma forte ligação ao 
associativismo desportivo da freguesia, como atleta, dirigente e treinador. Em 
2013 foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Eixo e Eirol, sendo reeleito em 
2017 com um reforço significativo da votação, reconhecimento pela população da 
qualidade da sua prestação pessoal, da sua equipa e do seu projeto para a Freguesia.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA EIXO E EIROL

Assegurar que a Unidade de Saúde de Eixo continue a prestar o serviço de assistência médica junto das 
populações

Dar continuidade ao Projeto Sénior, na perspetiva de um envelhecimento ativo, saudável e interveniente, 
contrariando a exclusão dos mais idosos e promovendo a integração e aplicação dos seus saberes e competências

Implementar um corredor pedonal e ciclável entre Eixo e Eirol de forma a criar condições de segurança na 
utilização de modos de mobilidade suave

Requali"car o edifício da antiga escola primária de Azurva para desenvolver atividades lúdicas e culturais em 
parceria com o Centro social de Azurva

Desenvolver de projeto de praia !uvial na Freguesia

Desenvolver todos os esforços para a construção de uma nova ponte na Balsa que permita a travessia de 
máquinas agrícolas de grande porte que facilite o escoamento em situação de cheia

Implementar o espaço cidadão

Incentivar a realização de colóquios e iniciativas visando a melhor consciência, pessoal e coletiva, de problemas 
sociais, ambientais ou outros, estimulando o envolvimento e participação dos cidadãos na partilha de 
responsabilidades e postura ativa de intervenção cívica

Criar circuitos ecológicos (rio, regato, forno romano, !oresta, fontanários, parques de lazer, parques infantis e 
geriátricos, monumentos, etc.)

Assegurar que a monitorização dos impactos ambientais e socioeconómicos das unidades de tratamento 
mecânico e biológico da ERSUC e da AdCL é realizada

Eixo e Eirol Autárquicas 2021

JOÃO
MORGADO
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE EIXO E EIROL

Licenciada em Ensino de Português e Inglês, pela Universidade de Aveiro.
Além de professora destas duas línguas, é gestora de projetos europeus e dedica-se 
ainda a diversas atividades e movimentos de cariz social, solidário e religioso desde 
a sua adolescência.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA OLIVEIRINHA

Valorizar e requali"car o património local (cruzeiro; edifício da antiga Casa do 
Povo; pavilhão; moinhos do Careca; etc.)

Requali"car o largo da feira

Promover trilhos pedestres sobre o património local que potenciam também a 
atratividade para os recursos naturais da freguesia

Criar minizonas industriais não poluentes

Criar o Espaço do Cidadão

Revitalizar o Espaço Sénior destinado ao usufruto dos cidadãos e à promoção de 
atividades intergeracionas

Recuperar a Casa Mortuária

Construir o Armazém da Junta de Freguesia 

Proceder à melhoria dos caminhos rurais e !orestais para um melhor acesso e 
circulação dos cidadãos e dos equipamentos

Sensibilizar para o reforço da segurança e policiamento 

Oliveirinha Autárquicas 2021

ANDREIA
BAPTISTA
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE OLIVEIRINHA
Reside em Aveiro há 26 anos e tem dupla nacionalidade (portuguesa e espanhola).
É arqueólogo e tem desenvolvido a sua atividade profissional no setor da indústria 
cerâmica.Para além da sua vida profissional, tem desenvolvido trabalho voluntário 
ao nível local e internacional. Colaborou como voluntário nas zonas de desastre 
no Nepal após o terramoto de 2015, e na região de Tohoku no Norte do Japão na 
área afetada pelo desastre de Fukushima. É membro fundador e Presidente da 
Associação Juntos pelo Rossio, e membro fundador do Movimento Cidadãos 
por Aveiro.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA A GLÓRIA E VERA CRUZ 

XXXXX
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Glória e Vera Cruz Autárquicas 2021

DAVID
IGUAZ
CANDIDATO A PRESIDENTE 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
GLÓRIA E VERA CRUZ
Exerce funções de Técnico na empresa Águas da Região de Aveiro e é atualmente 
aluno da Licenciatura em Finanças no ISCA-UA. Em 2015 foi eleito como 
Delegado Sindical, pelo STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins., 
passando a ocupar o lugar de Dirigente Sindical a partir 2019. É representante dos 
trabalhadores na área da higiene e segurança no trabalho. Colabora de forma ativa 
no grupo de trabalho das negociações, a nível nacional, entre os trabalhadores e as 
Águas de Portugal. É filiado no Partido Socialista e membro da Comissão Política 
da Concelhia de Aveiro.

!" MEDIDAS#CHAVE PARA REQUEIXO, 
N.ª SR.ª DE FÁTIMA E NARIZ

Apoiar a desagregação da freguesia, de acordo com a lei nº39/2021

Promover a cobertura da rede de gás natural e saneamento básico na união freguesias

Criar um Parque de autocaravanas destinado a turistas da natureza, equipado com Wi-Fi, abastecimento de água 
potável, balneário e sanitários e escoamento de águas residuais

Edi"car uma piscina (abastecida pela mina da Quinta da Costa) em Requeixo

Manter as escolas abertas e promover a sua utilização numa perspetiva multifuncional

Alargar o horário de funcionamento do Jardim de infância / Ensino Pré-Escolar e das Creches, das 8,00 horas até 
às 19,00 Horas, dotados de pessoal assistente e educador de infância pessoal quali"cado em pediatria e equipado 
com o mobiliário adequado à alimentação, ao conforto e bem-estar dos alunos

Dar prioridade à garantia de funcionamento das Extensão(ões) de Saúde de Requeixo/Nariz e do Posto de 
análises clínicas com serviço de colheita de amostras a funcionar em instalações contíguas

Criar espaços para interface entre os transportes públicos rodoviários/ferroviários (Ex: Estação CF das Quintãs – 
Taipa)

Criar um museu etnográ"co integrando o espólio cultural que está entregue a particulares, preservar o espólio da 
Mamoa e reabilitar o moinho do Carregal

Promover a(s) Pateira(s) da Freguesia de Requeixo e fomentar a prática de atividades lúdicas (pesca, canoagem, 
paddle, Btt) e de recreio (praia !uvial da Ponte de Requeixo) e desportivas (corta-mato)

Requeixo, N.ª Sr.ª de Fátima e Nariz Autárquicas 2021

PEDRO 
OLIVEIRA
CANDIDATO A PRESIDENTE DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE REQUEIXO, 
N.ª SR.ª DE FÁTIMA E NARIZ



António Aguiar teve um percurso maioritariamente ligado à indústria metalúrgica 
e metalomecânica, exercendo variadas funções em Portugal e no estrangeiro. 
Atualmente é Consultor Imobiliário. Tem uma vasta presença associativa em São 
Jacinto, em várias atividades, do escutismo, ao desporto, passando pelos bombeiros, 
e pelo grupo de teatro amador. É militante do Partido Socialista desde 2004, e 
membro do Conselho Diretivo da Anafre Distrital de Aveiro. 

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SÃO JACINTO

Dinamizar a área protegida de S. Jacinto como local de implementação de políticas 
conservacionistas e de formação ambiental

Tornar a freguesia de S. Jacinto o protótipo na aplicação de princípios de turismo sustentável

Promover a realização de um investimento âncora no setor do turismo

Garantir a regularidade dos transportes !uviais para e com o concelho de Aveiro

Continuar a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar, no que respeita ao apoio dos utentes 
e promover junto do ACES a existência regular de assistência na área da saúde

Criar um “Espaço Jovem” para os alunos da Freguesia

Disponibilizar formação informática para toda a Freguesia

Criar um roteiro turístico em parceria com outras Freguesias e com outras entidades (ICNF, 
RI10, CENFA, Restaurantes e outros)

Requali"car a Casa Abrigo e ancoradouro

Contratualizar com a APA o trapiche da frente de ria, aumentando os lugares de ancoradouro 
e colocação de guincho

São Jacinto Autárquicas 2021

ANTÓNIO
AGUIAR
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SÃO JACINTO
Tirou um Curso Técnico de Secretariado, é Licenciada em Comunicação 
Institucional e Mestre em Administração e Gestão Pública, sendo assistente técnica 
no Hospital de Aveiro há 33 anos. Tem uma vasta participação em atividades de 
cariz social, associativo e desportivo. Foi membro da Associação de Pais da Escola 
de Ensino Básico da Glória, do grupo de Jovens de Santa Joana e representante de 
pais da turma na Escola Dr. Mário Sacramento. Foi atleta Diretora Desportiva na 
Escola de Formação de Futebol do Sport Clube Beira-Mar e é Mentora do Projeto 
Aproximação com diversas ações com idosos no Bairro de Santiago. É Membro 
da Concelhia e do Secretariado do PS Aveiro e já pertenceu à Comissão Política 
Concelhia das Mulheres Socialistas.

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SANTA JOANA

Implementar ciclovias e passeios, com melhor iluminação, que interliguem a freguesia às adjacentes, privilegiando 
a utilização de modos ativos (bicicleta e peão), garantindo que as redes pedonais passem a ter  segurança em 
particular para idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebé

Promover programas de envelhecimento ativo com a instalação, nas diversas localidades da freguesia, de 
aparelhos destinados à prática de exercício físico ao ar livre assim como desenvolver outras atividades desportivas 
e de lazer

Identi"car os idosos que vivam em situação de isolamento/solidão e realizar acompanhamento em parceria com 
o apoio do MIIP da PSP, assim como apoiar na compras de bens essenciais e de medicamentos aos idosos sem 
transporte próprio e/ou sem apoio familiar

Proceder à elaboração do cadastro de casas devolutas e promover a sua reabilitação seja ao serviço de famílias 
em início de vida, pessoas com baixos rendimentos, pro"ssionais deslocados pro"ssionalmente da sua área de 
residência ou a estudantes que venham realizar exames ao ISCIA

Reforçar a recolha de resíduos sólidos urbanos em quantidade e frequência, assim como realizar campanhas 
periódicas de sensibilização de limpeza de espaços e instalação de ecopontos

Requali"cação e manutenção regular dos parques Infantis, recuperando os seus espaços verdes, assegurando 
o sistema de rega e melhorando a quantidade/qualidade  do equipamentos disponíveis para as nossas crianças 
brincarem

Melhorar e reafetar os horários dos transportes públicos em função da atividade escolar e em função das 
necessidades das pessoas que não têm transporte próprio

Potenciar o campo da FIDEC com condições dignas para a prática de futebol e promover o interesse dos jovens 
para a frequência de uma Escola de Formação de Futebol que eleve o nome da freguesia e permita aos jovens 
praticarem este desporto sem terem de recorrer às escolas de formação de freguesias vizinhas

Criar roteiros turísticos,  históricos e de memórias da freguesia, promovendo  a identidade histórica 
de cada lugar e fazer a respetiva divulgação

Aproximar a comunidade entre si promovendo concursos de rua, de localidade e da própria freguesia 
(ex melhor rua)

Santa Joana Autárquicas 2021

ROMY 
APARÍCIO
CANDIDATA A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SANTA JOANA



António Aguiar teve um percurso maioritariamente ligado à indústria metalúrgica 
e metalomecânica, exercendo variadas funções em Portugal e no estrangeiro. 
Atualmente é Consultor Imobiliário. Tem uma vasta presença associativa em São 
Jacinto, em várias atividades, do escutismo, ao desporto, passando pelos bombeiros, 
e pelo grupo de teatro amador. É militante do Partido Socialista desde 2004, e 
membro do Conselho Diretivo da Anafre Distrital de Aveiro. 

!" MEDIDAS#CHAVE 
PARA SÃO JACINTO

Dinamizar a área protegida de S. Jacinto como local de implementação de políticas 
conservacionistas e de formação ambiental

Tornar a freguesia de S. Jacinto o protótipo na aplicação de princípios de turismo sustentável

Promover a realização de um investimento âncora no setor do turismo

Garantir a regularidade dos transportes !uviais para e com o concelho de Aveiro

Continuar a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar, no que respeita ao apoio dos utentes 
e promover junto do ACES a existência regular de assistência na área da saúde

Criar um “Espaço Jovem” para os alunos da Freguesia

Disponibilizar formação informática para toda a Freguesia

Criar um roteiro turístico em parceria com outras Freguesias e com outras entidades (ICNF, 
RI10, CENFA, Restaurantes e outros)

Requali"car a Casa Abrigo e ancoradouro

Contratualizar com a APA o trapiche da frente de ria, aumentando os lugares de ancoradouro 
e colocação de guincho

São Jacinto Autárquicas 2021

ANTÓNIO
AGUIAR
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE SÃO JACINTO
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