Compromissos do Programa Eleitoral 2017-2021
Área Temática

Compromisso

Ação Social

Apoiar as instituições para criarem mais
respostas sociais em Lares, Centros de
Dia e no Serviço de Apoio Domiciliário.

Ação Social

Ação Social

Ação Social

Por executar

Em execução Executado

Apoiar as instituições e a família onde
existam familiares com patologia de
demência, investir na sua prevenção
com ateliers de estimulação cognitiva e
no apoio ao Cuidador.

Defender a reabertura da Sala
Snoezelen, espaço de estimulação
sensorial, com efeitos terapêuticos de
excelência.
Melhorar a resposta dos Jardins de
Infância e das Escolas Básicas
possibilitando que as crianças fiquem
para além do horário letivo, nas
interrupções letivas e férias, nesse
espaço com atividades de lazer.

Ação Social

Aumentar a capacidade para Creche no
concelho, apoiando as instituições que
estão habilitadas para essa área.

Ação Social

Disponibilizar às famílias o Fundo de
Emergência Social: resposta às
situações de precaridade social, com
apoio económico pontual, por exemplo,
para medicação.

Ação Social

Construir ou edificar habitação social
com base em edifícios devolutos,
inacabados, ou por exemplo nas
Escolas que têm encerrado ao longo do
concelho.

Comentário

X

Foram criados mais 40 lugares em respostas sociais: 15 vagas para utentes em centro de dia e 25
no apoio domiciliário. E uma resposta social inovadora designada Centro de Acolhimento de
Emergência Social, uma resposta de alojamento temporário em situações de crise e emergência.

X

Celebramos um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses para a
criação do Serviço Móvel de Saúde + Cuidadores. Este protocolo tem o intuito de operacionalizar
a colaboração na divulgação das ações do projeto e identificar idosos e cuidadores (formais e
informais) que possam beneficiar do mesmo.
Organizámos diversas iniciativas de sensibilização na área da saúde mental, como é o exemplo
do Passeio da Memória e do Workshop “Comunicação com a Pessoa com demência”, destinado a
técnicos e dirigentes das instituições/associações tendo em vista a sua capacitação no sentido de
construir e proporcionar um adequado nível de qualidade de vida e bem-estar junto das pessoas
com demência com quem trabalham diariamente

X

Reabrimos as Salas Snoezelen instaladas na EB1 da Rua Direita, em Sobretâmega e na EB1 do
Cruzeiro, em Alpendorada, Vázea e Torrão.

X

Apoiamos investimento que prevê criar 42 vagas entre berçário e creche para crianças desde os 4
meses até aos 4 anos em Vila Boa do Bispo. O impacto do investimento vai ainda mais além na
comunidade, já que prevê a criação de 7 postos de trabalho a tempo inteiro, 6 deles altamente
qualificados.

X

X

X

Atualizamos o Regulamento do Fundo de Emergência Social em 2018 de forma a adequar este
mecanismo às necessidades da população marcuense. Este é um apoio de natureza excecional e
temporário, atribuído a agregados familiares carenciados em situação de emergência habitacional
grave ou situação de carência económica emergente. Em 2020, devido à pandemia reforçámos as
verbas disponíveis para apoio às famílias em 400%, de 50 mil para 250 mil euros. Desde 2018 já
foram apoiadas mais de 130 famílias com verbas de cerca de 80 mil euros.
Criámos e aprovámos a Estratégia Local de Habitação. definida para o horizonte temporal de 2021
a 2026. Representa um valor estimado na ordem dos 8 milhões de euros em investimento do
Município e assenta em quatro grandes objetivos:
- Reconversão e reabilitação de edifícios do Município para arrendar, designadamente as Escolas
desativadas;
- Construção a custos controlados em zonas urbanas;
- Reabilitação do parque habitacional existente;
- Arrendamento de fogos para subarrendamento a famílias enquadráveis no "1.º Direito" (Marco
HabitaJovem).
Conseguimos ainda com a CP e a Infraestruturas de Portugal que nos fossem cedidas as casas
antigamente ao serviço dos funcionários destas empresas localizadas junto às estações da
Livração, Marco e Juncal.

Ação Social

Ação Social

Ação Social

Criar em parceria com uma instituição
de solidariedade social, uma Unidade
de Apoio a vítimas de violência
doméstica.

X

Apoiar a doença mental com fóruns
ocupacionais em trabalho concertado
com a saúde.

Apoiar o aumento da capacidade em
lares residenciais para deficientes.

X

X

Ambiente,
Aumentar o estacionamento público nas
Urbanismo e zonas de maior afluência do centro da
Espaço Público cidade.

X

Apostar na criação de novas zonas
verdes no concelho, como é exemplo o
Ambiente,
Parque de Rio Galinhas. Melhorar a
Urbanismo e gestão de resíduos e limpeza urbana,
Espaço Público reforçando a
rede de ecopontos em todas as
freguesias.

X

Criámos o Gabinete de Atendimento e Apoio à Vítima de Violência Doméstica, uma nova resposta
social, até agora inexistente no concelho.
Este novo espaço resulta da assinatura do "Protocolo para a Territorialização de Rede Nacional de
Apoio às Vítimas de Violência Doméstica" entre o Município, a Secretária de Estado para a
Cidadania e a Igualdade e a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS).
- Cristina Vieira propôs ao Governo a criação de consulta especializada de saúde mental no Marco
de Canaveses.
Para a criação desta resposta prevê-se a constituição de uma equipa multidisciplinar composta
por profissionais de medicina, enfermagem, psicologia e serviço social, que funcionará no Marco
de Canaveses, não tendo os marcuenses, a partir dessa data, de se deslocar ao Porto para essa
consulta.
- A prevenção da incidência e prevalência de transtornos de saúde mental, designadamente
depressivos, comportamentos e consumos aditivos e a promoção do envelhecimento saudável é
uma das prioridades definidas na Estratégia Municipal de Saúde.
Foi emitido parecer favorável por parte da Rede Social do Marco de Canaveses para a
candidatura o PARES 3.0 apresentada pela CERCIMARCO para a criação de Lar Residencial
para 20 utentes.
Aumentou o número de lugares disponibilizado na Av. Adelino Amaro da Costa e adquiriu-se o
Parque de Estacionamento da Quinta do Casal, com a disponibilização gratuita deste
equipamento, que permite responder à necessidade de estacionamento verificada com a
requalificação da Av. Dr. Carlos Mota Pinto, mas também para alargar a resposta na zona onde se
insere, de serviços públicos, comércio e restauração. Além disso estamos a requalificar a
envolvente da Estação do Marco, criando um parque de estacionamento.
Investimos na requalificação e melhoramento dos diversos parques de lazer municipais:
- Construímos um novo Parque de Lazer de Eiró (Soalhães)
- Requalificámos integralmente o Parque de Montedeiras
- Requalificámos o Jardim Municipal
- Encontra-se em fase de projeto o novo Parque Urbano da Cidade
- Contratámos um serviço de manutenção dos principais parques do concelho
- Realizámos melhorias no Parque de Lazer de Alpendorada, Parque de Lazer da CIdade e
Parque Fluvial do Tâmega (novo mobiliário urbano, plantação de novas espécies e instação de
sanitários)

Promover a remoção e substituição dos
Ambiente,
telhados em fibrocimento das nossas
Urbanismo e
Escolas e demais equipamentos
Espaço Público
municipais.

X

Ambiente,
Aquisição de viaturas híbridas e
Urbanismo e elétricas para os diferentes serviços
Espaço Público municipais.

X

Construir casas de banho nos parques
Ambiente,
de lazer e demais zonas públicas que o
Urbanismo e justifiquem, bem como, bancos e mesas
Espaço Público fundamentais ao conforto dos seus
utilizadores.
Ambiente,
Substituição gradual e criteriosa das
Urbanismo e árvores cujo pólen apresente risco
Espaço Público alergénico.
Tornar o espaço urbano e edificado
acessível para todos, criando a
acessibilidade universal no espaço
Ambiente,
público (edifícios, jardins, praças, etc).
Urbanismo e
São inúmeros os casos em que não foi
Espaço Público
ainda cumprida a Lei reguladora da
mobilidade para
Pessoas de Mobilidade Reduzida.
Concretizar a intermodalidade nos
transportes e a mobilidade, favorecendo
a
Ambiente,
articulação do transporte ligeiro
Urbanismo e particular com o transporte público
Espaço Público rodoviário e
ferroviário (Estação do Caminho de
Ferro em Rio de Galinhas e Estação da
Livração).

Todas as escolas do concelho com estruturas de fibrocimento foram identificadas no arranque do
mandato e foi iniciada a retirada das estruturas. Em alguns casos verificou-se a necessidade de
proceder à intervenção/remodelação dos estabelecimentos escolares. Em 2020, através de um
protocolo com o Ministério da Educação, obteve-se financiamento para as obras que ainda não
tinham iniciado, o que nos permitiu encurtar os prazos e garantir que no final de 2021 atingiremos
o objetivo "Amianto Zero".
Lista de escolas intrvencionadas:
- EB1 da Barroca (Marco)
- EB1 de Sobretâmega
- EB1 Paredes de Viadores
- EB1 do Freixo
- EB1 do Peso (Santo Isidoro)
- EB 2,3 de Alpendorada
- EB1 da Freita
- EB1 do Cabo (Maureles)
- EB1 Outeiro (Constance)
- EB1 do Casal (Sande e S. Lourenço)
Com o início do mandato autárquico procedeu-se a uma profunda análise da frota automóvel
municipal e ao estabelecimento de prioridades na sua renovação. Adquiriram-se num primeiro
momento novas viaturas de resposta aos serviços de limpeza e manutenção dos espaços
públicos e vias, que não se incluem nas tipologias de viaturas híbridas e elétricas, mas têm menor
consumo de combustível e emissão de poluentes. Numa segunda fase, o Município juntou à sua
frota 2 viaturas elétricas, através de candidatura ao Fundo Ambiental.

X

Em resposta a este compromisso foram realizados investimentos para construção e instalação de
equipamentos sanitários públicos no Parque Fluvial do Tâmega, em Sobretâmega e Feira de
Alpendorada.

X

Durante o mandato todas as aquisições e plantações de espécies arbustivas pressupõem dois
critérios esseciais: serem de folha caduca e autóctones da região.

X

Decorrente da legislação em vigor todas as intervenções do Município em espaço público
integram a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, contudo, no âmbito do PARU Programa de Ação para a Regeneração Urbana, foram ou estão em concretização intervenções
com cuidados acrescidos nesta matéria, nos seguintes arruamentos: Avenida Eng. Adelino Amaro
da Costa, Avenida Dr. Carlos Mota Pinto (avenida das Finanças), Rua da Santa Casa da
Misericórdia, Alameda Dr. Miranda Rocha, Rua Dr. Queirós Ribeiro, Rua Adriano José de
Carvalho e Melo e Rua de Chãos.

X

Tem sido amplo o investimento nos transportes e na intermodalidade. No Urbmarco foi efetuada a
correção de uma das linhas, mediante a verificação das necessidades de procura, e criadas duas
novas, neste momento em procedimento de concurso público internacional, realizado no âmbito
da CIM Tâmega e Sousa. As novas linhas ligarão as freguesias de Soalhães, Tabuado,
Sobretâmega, Constance, Santo Isidoro e Livração. Na intermodalidade promoveram-se
intervenções nas zonas envolventes às estações de caminhos de ferro da Livração, através da
requalificação da rua Nova da Estação, e na estação do Marco, com a criação de um novo parque
de estacionamento e criação de melhores condições para os serviços confluentes de autocarro e
táxi, empreitada essa em execução.

Requalificar as áreas centrais das
freguesias, bem como, interligar as
Ambiente,
centralidades
Urbanismo e
das freguesias agregadas, apoiando
Espaço Público
técnica e financeiramente as referidas
intervenções.

Criar e requalificar as ligações principais
entre a Variante à N211 e os núcleos
Ambiente,
urbanos das freguesias. Do que vale ter
Urbanismo e a Variante à N211 de acesso à autoEspaço Público estrada
se as ligações aos núcleos urbanos não
forem eficientes e de qualidade?

X

X

Ambiente,
Aumentar o estacionamento público nas
Urbanismo e zonas de maior afluência do centro da
Espaço Público cidade.

X

Resolução do acesso da Avenida
Ambiente,
Bombeiros Voluntários de Marco de
Urbanismo e
Canaveses à Variante à N211 (junto à
Espaço Público
Urbanização do Miradouro).
Estudar soluções para um conjunto de
Ambiente,
cruzamentos perigosos e de muito
Urbanismo e tráfego, diminuindo a sinistralidade
Espaço Público na estrada e melhorar os fluxos de
trânsito no concelho.
Melhorar o piso da obra de
requalificação da cidade e fazer um
Ambiente,
estudo, sério e rigoroso, sobre o tráfego
Urbanismo e no centro da cidade, isto para que a
Espaço Público segurança e os
interesses dos habitantes e do comércio
local possam estar salvaguardados.

Foram realizadas diretamente pelo Município ou em articulação com as juntas de freguesias a
requalificação das áreas centrais e vias estruturantes nas freguesias de Alpendorada, Várzea e
Torrão, na Alameda da Saudade, em Bem Viver, rua eng. Carneiro Geraldes; em Santo Isidoro e
Livração, na pavimentação em microaglumerado da rua de Santo Isidoro, na requalificação do
largo da Igreja de Santo Isidoro, e execução de projeto requalificação do largo da Livração; em
Tabuado iniciará brevemente o projeto de requalificação largo das Capelas; em Soalhães foi
construído o Parque Multiusos de Eiró; está em procedimento concursal a requalificação da
envolvente à estação do Juncal, em Paredes de Viadores e Manhuncelos; Rio de Galinhas,
Marco, foi criada uma nova ARU e executado projeto para a requalificação do largo de Rio de
Galinhas; em Tuías, Marco, está em execução a empreitada para construção de passeios em
duas vias estruturantes, a avenida Futebol Clube do Porto e a avenida Jorge Nuno Pinto da Costa;
também em Constance está a ser executada a obra de construção de passeios na rua da
Cegonheira.

X

Aumento do número de lugares na Av. Adelino Amaro da Costa e aquisição do Parque de
Estacionamento da Quinta do Casal, com a disponibilização gratuita deste equipamento.
Adicionalmente estamos a requalificar a envolvente da Estação do Marco com a criação de um
parque de estacionamento.
Após um profundo estudo das soluções técnicas e diálogo com a Infraestruturas de Portugal e
Secretaria de Estado das Infraestruturas, o Município contratou a execução de projeto para a
execução de um viaduto de ligação da Avenida Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses à
variante à N211, de forma a desbloquear um dos maiores pontos de tráfego do concelho. Chegou
ainda a acordo com a Infraestruturas de Portugal para o financiamento das intervenção que
contará com o apoio desta entidade pública.

X

x

Encontra-se em conclusão o procedimento concursal de empreitada desta requalificação que
prevê um prazo de execução de cerca de um mês.

Ambiente,
Aumentar urgentemente a capacidade
Urbanismo e de abastecimento da Rede de Água e
Espaço Público Saneamento ao longo do concelho.

X

Ambiente,
Isentar os Marcuenses de taxas de
Urbanismo e
ligação e ramal.
Espaço Público

X

Reivindicar ao Governo o nó de ligação
Ambiente,
à A4 em Marco de Canaveses, bem
Urbanismo e
como, o IC35 (ligação da A4 a Entre-osEspaço Público
Rios, Alpendorada Várzea e Torrão).

X

Ambiente,
Promover junto do Governo a reabertura
Urbanismo e
da Linha do Tâmega em bitola larga.
Espaço Público
Construir um parque urbano junto ao
Rio de Galinhas com circuito de
Ambiente,
manutenção, anfiteatro ao ar livre,
Urbanismo e
estacionamento para viaturas ligeiras e
Espaço Público
autocarros, corredor de ligação à
estação de caminho-de-ferro.
Construir a Ecopista do Tâmega,
ligando a zona ribeirinha de
Ambiente,
Alpendorada Várzea e Torrão, Bem
Urbanismo e
Viver e Vila Boa do Bispo através de
Espaço Público
infraestruturas ecológicas de contacto
com a natureza.
Ambiente,
Melhorar o acesso à praia de Bitetos e
Urbanismo e promover a criação de um novo acesso
Espaço Público até Vila Cete.
Ambiente,
Construção de Ecovia, junto à margem
Urbanismo e
de Bitetos até Vimieiro.
Espaço Público
Definir um Plano Estratégico para o
Desporto que apresente uma
caracterização das infraestruturas,
Desporto e
modalidades, potencialidades e
Juventude
fragilidades das mesmas, por forma a
direcionar o investimento municipal no
desporto.

X

X

O executivo investiu largamente nas redes de água e saneamento do concelho, designadamente
na envolvente à ponte de Canaveses, com substituição do troço da adutora da ponte, estação
elevatória do bairro de Pisão Novo e rua Direita, Sobretâmega; construção dos depósitos de água
de Maria Gil, na rua Gonçalo de Barros; com a intervenção e passagem para o domínio municipal
das redes das juntas de freguesia no Saramagal, da Légua, Torrão e Toutosa; empreitada no
Torrão; na Rua Eng. Carneiro Geraldes, em Bem Viver; substituição das tubagens destas redes
na Avenida Eng. Adelino Amaro da Costa, Avenida Dr. Carlos Mota Pinto (avenida das Finanças),
Rua da Santa Casa da Misericórdia, Alameda Dr. Miranda Rocha, Rua Dr. Queirós Ribeiro, Rua
Adriano José de Carvalho e Melo e Rua de Chãos; e na realização de projeto de execução para a
nova etar de Ponte das Tábuas.
Após as negociações com a concessionária, a aprovação de regulamento próprio em reuniões de
Câmara e Assembleia, a 26 de agosto de 2020 foi publicado em Diário República e teve início o
procedimento de isenções de taxa de ligação às redes de água e saneamento.
Desde a tomada de posse, o Executivo Municipal procedeu a contactos, envio de missivas e
apelos públicos aos órgãos do Estado de forma a reivindicar as obras estruturantes de
responsabilidade nacional, o nó de ligação à A4, o IC35, mas também da ligação entre Quintã e
Mesquinhata, na variante à N211.
Em articulação com as instituições da região, nomeadamente a CIM Tâmega e Sousa e os
Municípios limítrofes, foi realizado um estudo para as redes ferroviárias da região, que inclui a
reabertura da Linha do Tâmega e prevê que esta seja o fecho do anel da ferrovia no Tâmega e
Sousa. O projeto foi já apresentado à Infraestruturas de Portugal e ao Governo, entidades com a
responsabilidade da execução e exploração.
Existe um estudo para a execução de um parque com estas caraterísticas, no entanto pela
necessidade de responder à obrigação contratual do Município com um privado, haverá um
investimento num parque urbano no centro da cidade, cujo valor ascende a 850.000 euros. Este
facto constitui uma limitação à sua concretização a curto prazo. Paralelamente está a ser
desenvolvido um projeto para a requalificação da praia da Pontinha, que a ligará ao rio de
Galinhas.
Encontra-se em fase de projeto a Ecopista do Tâmega, estando em fase de discussão com as
entidades reguladoras, designadamente a sua aprovação pela APA - Agência Portuguesa do
Ambiente.

X

X

Está em execução a primeira fase da requalificação do Cais e Praia de Bitetos, uma obra
estruturante para o turismo no Marco de Canaveses e da região. Seguir-se-á a segunda fase que
prevê a construção de um novo acesso e estacionamento.
Requalificação da zona da Prainha, na margem do rio Douro, na freguesia de Penha Longa e
Paços de Gaiolo, e ligação ao concelho de Baião.

X

X

Num levantamento exaustivo desta área no concelho e auscultação do movimento associativo
partiu-se para a criação do Plano Estratégico do Desporto, documento que será apresentado no
próximo mês e que ficará aberto à participação de associações e atletas.

Desporto e
Juventude
Desporto e
Juventude

Desporto e
Juventude

Desporto e
Juventude

Desporto e
Juventude

Desporto e
Juventude

Educação

Educação

Apoiar os clubes e associações com
formação ao nível das camadas jovens,
para que adquiram o gosto pela prática
desportiva saudável.
Apoiar os clubes e associações na
participação em provas ou competições
de desporto federado.
Construir um Pavilhão de Desportos e
Multiusos para as modalidades mais
praticadas no concelho, como o Hóquei
em Patins, a Patinagem Artística, o
Futsal, o Andebol, bem como para a
realização de grandes espetáculos
musicais e culturais. Equipamento esse
prometido aos Marcuenses em 2005 e
que continua a não existir.
Promover e apoiar a prática das
modalidades velocipédicas, como o
cicloturismo e o BTT. Modalidades com
grande crescimento no número de
praticantes e que necessitam de maior
apoio às suas atividades.
Disponibilizar os recursos técnicos do
Gabinete do Desporto para apoiar as
associações nos seus projetos e
investimentos, nomeadamente nas
candidaturas a fundos comunitários.
Apoiar financeiramente as Associações
Desportivas e Recreativas no
melhoramento das suas infraestruturas
e na adaptação ou construção de
novas.
Promover uma oferta diversificada de
atividades de enriquecimento curricular
de qualidade adequada à realidade
sociocultural dando prioridade, sempre
que possível, a instituições locais, que
têm competências nas diversas áreas,
nomeadamente desportivas e culturais.
Desenvolver atividades que promovam
competências artísticas e plásticas.
Implementar, em estreita colaboração
com as Juntas de Freguesia e
Associações de Pais em todas as
escolas, uma componente de apoio à
família que funcionará para além do
horário escolar e também
nas interrupções letivas.

X

Procedeu-se à alteração da forma de cálculo no apoio financeiro às associações desportivas, que
tem como base o número comprovado de jovens em desporto juvenil. Mesmo em tempo de
pandemia, e portanto de menor atividade desportiva, não faltou o apoio às associações.

X

Neste âmbito a forma de cálculo criada por este executivo introduziu critérios de beneficiação do
desporto federado e à participação em provas nacionais, e ainda de apoio a atletas em nome
individual.

X

A concretização do Plano Estratégico do Desporto permitiu olhar para resposta que atualmente é
dada através dos equipamentos que dispomos e identificar prioridades. Verificou-se uma primeira
necessidade de manutenção e reabilitação dos existentes, nomeadamente Pavilhão Desportivo de
Aliviada, Pavilhão Desportivo de Várzea, Pavilhão de Vila Boa do Bispo, Pavilhão de Vila Boa de
Quires e Pavilhão Bernardino Coutinho, que implicaram importantes recursos financeiros. Seguirse-á o Multiusos.

X

No âmbito dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, o Município tem apoiado as
associações do concelho que desenvolvem estas modalidades. Foi ainda promovido o apoio a
diversos e relevantes eventos desportivos.

X

O Município divulgou junto das associações do concelho os apoios disponíveis para reabilitação
de equipamentos, assim como auxiliou na elaboração das candidaturas e no seu financiamento.
Situação que se verificou com o Clube de Ténis do Marco e a Associação Desportiva de
Constance nas candidaturas apresentadas aos apoios do IPDJ.

X

São múltiplos os pedidos das Associações Desportivas e Recreativas para apoio no
melhoramento das suas infraestruturas. Nesse sentido, durante todo o mandato, o executivo
respondeu afirmativamente aos seus pedidos, de forma qualificar a sua ação e a atividade de
todos os quantos nela participam. A título de exemplo, as instalações do Rancho Floclórico de
Quintã e a Associação Amadores de Pesca Desportiva de Alpendorada.

X

-Reforçámos o investimento nas Atividades de Enriquecimento Curricular (Educação Física e
Ensino de Inglês) e criámos, em 2018, uma nova atividade designada "Outras Expressões",
lecionada pela Artâmega, destinada ao ensino das artes performativas (música, dança e teatro).
- Inermediamos a celebração do contrato-patrocínio entre o Ministério da Educação e a Artâmega,
para que as crianças do 1.º ciclo tivessem acesso ao ensino da música gratuitamente.
- Além
das AEC's promovemos o "Prémio de Criação Literária" em parceria com a Associação dos
Amigos do Marco, um concurso de escrita no âmbito do FLIM e no Jazz no Jardim, as oficinas
deste estilo musical.

X

- Foram promovidos os Campos de Férias no verão de 2018, 2019 e 2020, dinamizados pelas
Juntas de Freguesia e co-financiados pelo Município.

Educação

Educação

Trabalhar, em conjunto com as escolas,
de forma a colmatar as lacunas
existentes no apoio a crianças
com Necessidades Educativas
Especiais, bem como na ajuda às
respetivas famílias.
Fomentar, sempre que possível, a
confeção de refeições nas escolas, com
recursos humanos alocados às Juntas
de Freguesia, promovendo, desta
forma, a criação de emprego e apoiando
o comércio local, com a
aquisição dos géneros alimentares.

X

Foram colocadas 5 auxiliares de Ação Educativa para responder às necessidades na educação
Pré-Escolar. Encontra-se aberto um procedimento concursal para recrutamento de Auxiliares de
Ação Educativa, com vista a responder ao aumento do rácio de assistentes operacionais por
número de alunos.

X

- Foram requalifcados vários refeitórios escolares de forma a criar as condições para a confeção
de refeições nas próprias escolas.
- Criámos o projeto "Ementa Municipal", que visa a implementação de uma ementa saudável e
uniforme em todos os estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1.º ciclo. Este projeto permite
oferecer uma alimentação variada e de qualidade às crianças. A adesão a este projeto é opcional
e neste momento são oito as juntas de freguesia que o implementaram.

Educação

Assumir o serviço de Nutrição que dará
o apoio às escolas e às Instituições de
Solidariedade Social.

X

Educação

Apoiar a oferta de Ensino Profissional,
alargando o leque de escolhas
formativas de acordo com as
necessidades do concelho e do País.

X

Educação

Conciliar, entre os parceiros da
formação os interesses dos
empresários e investidores, de forma a
dar respostas aos novos desafios e às
necessidades do mercado
de trabalho.

X

Educação

Promover o desempenho de excelência,
com atribuição de prémios pecuniários e
publicitação nos
meios de comunicação,da entrega de
prémios para o melhor aluno de cada
escola no último ano de
cada ciclo.

X

Criámos um serviço de nutrição que é responsável pela implementação de diversos projetos no
âmbito da alimentação saudável como a Lancheira Saudável, Ementa Municipal, Regime Escolar
(leite e fruta), projeto Triplicar - Inovar, Integrar e Incluir, Cantine Magazine (projeto formativo com
grupos focais em colaboração com a EPAMAC)
- Este serviço tem ainda organizado ações de formação para funcionárias dos refeitórios
escolares.
O empenho em valorizar a oferta de Ensino Profissional no Marco de Canaveses tem sido
constante, desde logo pela proximidade aos estabelecimentos de ensino. Através do Plano
Integrado e Inovador de Combato ao Insucesso Escolar (PIICIE) organizámos a Mostra de
Qualificação, um evento de partilha, que permitiu aos estabelecimentos de Ensino Profissional
contactarem com alunos dos 9.º e 12.º anos no sentido de exporem as potencialidades daquela
via de ensino.
Apoiámos ainda as Escolas Profissionais na divulgação dos cursos disponíveis através da criação
de uma brochura digital e da revista municipal O Meu Marco.
- O executivo tem estado em permanente articulação com as instituições de ensino e de formação
e com o tecido empresarial no sentido de melhorar e adequar a oferta formativa às necessidades
das empresas, de forma a melhorar as competências dos seus colaboradores e,
consequentemente, a sua competividade. Como forma de apoio ao tecido empresarial, e em
articulação com o IEFP, o Município encontra-se a desenvolver um Plano Formativo para
empresas.
O prémio de mérito #sucessoescolar foi criado no ano letivo de 2020-2021, representando a
importância do reconhecimento comunitário do sucesso escolar numa Cidade Educadora como é
o Marco de Canaveses. O projeto mereceu ampla participação quer por parte do Conselho
Municipal da Juventude, quer por parte do Conselho Municipal de Educação.
No total, o Município vai distribuir 2.500€ pelos 18 melhores alunos/as de cada grau de ensino e
agrupamento escolar, bem como por cada escola profissional do concelho do Marco de
Canaveses.

Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico

Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico

Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico
Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico

Criar um Gabinete de Apoio
especializado na Câmara Municipal
designado “MARCO INVEST”. Este
Gabinete servirá investidores,
empresários e outros profissionais, de
forma a impulsionar a captação de
investimento, promover o
empreendedorismo, apoiar a economia
local, o comércio tradicional, o turismo e
a inovação na região.
Elaborar uma verdadeira “Via Verde
para o Investimento”: agilizando os
processos burocráticos, ajudando os
empresários a submeter as suas
candidaturas a apoios comunitários e
fomentando a criação de medidas
fiscais capazes de potenciar o
investimento e atrair novas empresas.
Desenvolver uma plataforma online
www.investmarco.pt, onde qualquer
investidor poderá obter um vasto leque
de informações úteis e respostas para
questões pertinentes sobre como
investir no Marco de Canaveses.
Potenciar o aparecimento, a afirmação
e o desenvolvimento de novas áreas de
acolhimento empresarial, como será
exemplo, o “Parque Empresarial de
Constance”.

Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico

Requalificar a Zona Industrial do Marco,
e Alpendorada Várzea e Torrão dotandoas de melhores condições para quem aí
se fixou.

Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico

Estudar criteriosamente a criação de
pequenos polos industriais em algumas
freguesias do concelho onde seja
economicamente uma mais valia.

Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico

Fomentar a criação do “Centro de
Negócios do Marco de Canaveses”,
onde será inserida incubadora e uma
academia para empresas.

X

A estratégia MarcoInvest tem 4 vertentes: o espaço de coworking e incubação, o website
dinâmico, o gabinete de apoio técnico especializado e as iniciativas de promoção de
empreendedorismo e apoio ao comércio local. Temos concretizado ações específicas de
promoção do empreendedorismo, nomeadamente o Roteiro Empresarial, a Campanha Marcoense
como Nós, o Concurso de incentivo ao consumo no comércio local, o webinar "O comerciante
marcoense na transição digital", disponibilização de informação atualizada a municípes e
parceiros. A intervenção do espaço físico onde ficará alocado o Gabinete MarcoInvest encontra-se
em fase de conclusão mas, ainda assim, foram executadas ações que cabem no âmbito deste
gabinete.

X

O website do MarcoInvest encontra-se em fase de conclusão, a par das instalações. Esta
plataforma contempla a execução da via verde para o investimento.

X

O website do MarcoInvest encontra-se em fase de conclusão. Esta resposta prevê a
disponibilização de informação atualizada para empreendedores e investidores, em diferentes
domínios. Numa perspetiva complementar e de integração, o excecutivo decidiu disponibilizar às
empresas registadas o acesso privilegiado e gratuito a uma plataforma de informação de
empresas, que noutras condições seria paga, assim como à promoção de um espaço de partilha e
de networking pelas empresas, potenciando um espaço de negócios.

X

O Orçamento Municipal 2021 tem inscrita a verba para a execução do projeto de requalificação da
Zona Industrial do Marco. Durante o mandato foram também efetuados melhoramentos na Zona
Industrial de Moirinte (Alpendorada), foi pavimentada a rua de Agramonte, um importante acesso
àquele parque industrial. Na Zona Industrial do Marco p procedeu-se à pavimentação da rua Maria
Gil até à rua António Moreira, permitindo assim ao Município sinalizar perante os operadores
económicos a possibilidade de investimento nesta zona de expansão.

X

X

X

No sentido de proporcionar todas as condições à instalação de empresas no Parque Empresarial
de Constance, foram construídas infraestruturas de água, saneamento e telecomunicações nessa
área e, brevemente, avançaremos com a pavimentação da rua da Cabrita.

Foram levadas a cabo melhorias de infraestruturas e acessos em pequenos polos industriais
distribuídos pelo território, com especial destaque para o investimento na pavimentação da Rua do
Engenho, em Vila Boa de Quires e Maureles, e da Rua do Lameirão, em Sande e São Lourenço
do Douro.
O espaço MarcoInvest, localizado no Marco Fórum XXI, funcionará como o centro de negócios do
Marco de Canaveses, na medida em que apresenta, desde logo, a possibilidade de
empreendedores com uma ideia de negócio e que necessitam de apoio técnico acederem ao
espaço coworking ou, então, de empresas marcuenses legalmente constituídas, acederem
também elas a este espaço, ou se prefererirem a gabinetes individualizados, de forma a melhor
desenvolverem os seus negócios. Além do acesso aos espaços e serviços, está já previsto o
Plano Formativo para empresas (em execução), mas também a academia para jovens,
potenciando o empreendedorismo e inovação no concelho.

Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico

Implementar um programa de estágios
em empresas do município, criando
um sistema de apoio financeiro que
ajude nesse propósito.

X

Empreendedori
smo, Emprego
e
Desenvolviment
o Económico

Elaborar um programa de
desenvolvimento de competências
empreendedoras direcionado aos
alunos do ensino secundário.

X

Empreendedori
smo, Emprego
e
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Empreendedori
smo, Emprego
e
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o Económico

Outras

Potenciar uma rede de “Mentores e
Embaixadores do Marco de
Canaveses” no mundo, selecionando
profissionais de sucesso nas suas
áreas. As melhores práticas servirão
para fomentar programas de
formação e mentoria a todos os jovens
que queiram iniciar novos projetos.
Criar uma marca única (logótipo e
demais elementos de identidade do
concelho) e representativa da
identidade do Marco de Canaveses e
dos
Marcuenses e, com esta, apostar na
promoção e internacionalização das
empresas e dos produtos locais,
principalmente, do vinho verde, da
indústria do granito e dos têxteis.
Quando for eleita presidente de Câmara
estarei uma vez por mês em cada uma
das Freguesias do concelho, irei ao
vosso encontro, para vos ouvir e ajudar
a resolver os vossos problemas.

Saúde

Articular com as juntas de freguesia e
instituições do concelho, a possibilidade
de disponibilizar as suas viaturas,
mediante protocolo de colaboração,
aos cuidados de saúde primários de
forma a que os Marcuenses possam
receber apoio domiciliário médico e de
enfermagem.

Saúde

Estabelecer parcerias com as
Faculdades de Medicina, Enfermagem,
Nutrição, Medicina Dentária, Psicologia
e Educação, de forma a constituir
equipas multidisciplinares para garantir
a prestação de melhores cuidados
de saúde aos nossos concidadãos.

X

Compreendendo a amplitude das medidas do IEFP e de outras respostas públicas, que tiveram a
participação do município, como é o caso do PEPAL, e considerando este reforço na resposta à
covid-19, verificou-se uma ampla disseminação destas medidas, com apoio específico junto dos
munícipes e esclarecimento técnico perante as empresas, tornando-se essencial a atividade
desenvolvida pelo GIP do município agora a recente conquista da abertura do Balcão do IEFP do
Marco de Canaveses.
O Município tem tomado parte em diversas ações de promoção ao empreendedorismo entre os
jovens, em articulação com instiuições locais, como o CAERUS, regionais como a Dolmen,
através do projeto Economia Ativa, e a CIM Tâmega e Sousa, no concurso de ideias do
“Programa de Sensibilização e Apoio ao Empreendedorismo” e do Tâmega e Sousa
Empreendedor.

x

Considerando o impacto positivo que as boas práticas e os exemplos de sucesso aportam para o
desenvolvimento do empreendedorismo, a par da implementação do Concurso Marcoense como
Nós, e para a promoção do consumo no comércio local, foram já convidados e apresentados
Embaixadores do Município. Os restantes serão anunciados com a divulgação do website,
verificando-se uma estratégia de inclusão de jovens embaixadores, pela promoção de
competências para o desenvolvimento deste papel.

x

Lançámos em maio de 2019 a nova Marca do Muncípio: "MARCO - Rios de Emoção" e um plano
de marketing do território inspirado no riquíssimo património natural e cultural do concelho. A
marca apresentada resultou de um trabalho de investigação de mais de um ano, no qual foram
ouvidos agentes do associativismo, empresas, educação e desporto.

X

Todos os meses o Executivo Municipal esteve presente em todas as freguesias, fosse no
Atendimento de Proximidade ou no acompanhamento de intervenções. O Executivo esteve
próximo dos Marcuense, ouvindo os seus problemas e respondendo às solicitações.

X

- Asseguramos o transporte de profissionais de saúde afetos à ADC COVID-19 e unidades de
saúde de cuidados primários para realizar atos de enfermagem e cuidados clínicos no domicílio
dos utentes, através da afetação diária de 5 motoristas.
- Temos preparada uma viatura elétrica para ceder ao ACeS para a equipa de Cuidados de
Saúde Primários ao Domicílio.

Saúde

Saúde

Saúde

Criar respostas ao nível da medicina
dentária, de acordo com o programa
de governo, para os Marcuenses.
Desenvolver, juntamente com os
parceiros da área da saúde e educação,
campanhas de sensibilização e rastreio
da população, nomeadamente na
luta contra a obesidade (em especial na
infância); rastreios auditivos;
rastreios visuais, especialmente em
doentes diabéticos; rastreios
oncológicos,
nomeadamente rastreio da mama, colo
do útero e do cancro da pele.
Melhorar a rede de transporte públicos
por forma a dar resposta às
necessidades
de mobilidade dos Marcuenses,
especialmente os mais idosos e os
que vivem em locais mais isolados
geograficamente.

X

No âmbito do projeto "Saúde Oral para Todos", financiámos a instalação de um consultório de
medicina dentária (50 mil euros) com cadeira de dentista, máquinas complementares, mobiliário e
equipamento de esterilização, no Centro de Saúde do Marco de Canaveses.

X

A atividade DICAS, integrada no Plano Integrado de Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
(PIICIE) do Marco de Canaveses, que decorre no 1.º período de cada ano letivo desde 2018/2019,
rastreou 720 crianças no âmbito da Psicologia e Terapia da Fala. A atividade divide-se em duas
fases e destina-se a todas as crianças do concelho. Numa primeira fase, é efetuado um rastreio
universal a todas as crianças na faixa etária dos 4 anos, permitindo obter uma visão abrangente
da criança e uma avaliação ao seu desenvolvimento global. A segunda fase passa pela
intervenção e acompanhamento das crianças, através de um trabalho em rede, envolvendo os
Agrupamentos de Escolas e Escolas Profissionais.

No Urbmarco foi efetuada a correção de uma das linhas, mediante a verificação das necessidades
de procura, e criadas duas novas, neste momento em procedimento de concurso público
internacional, realizado no âmbito da CIM Tâmega e Sousa. As novas linhas ligarão as freguesias
de Soalhães, Tabuado, Sobretâmega, Constance, Santo Isidoro e Livração.

X

Turismo e
Cultura

Manutenção e criação de corredores
ecológicos junto dos cursos de água
(Ovelha, Tâmega e Douro).

Turismo e
Cultura

Aos sete percursos pedestres serão
acrescentados outros para encerrar o
perímetro do Concelho.

X

Turismo e
Cultura

Bolsa de guias com conhecimentos de
biologia e do património, conjuntamente
com as empresas de animação e com a
Associação Amigos rio Ovelha.

X

Turismo e
Cultura

Rota dos museus – Museu da Pedra
(Alpendorada), Carmen Miranda
(Cidade) e Linho e do Vinho (Casa de
Cultura de Maureles).

X

X

Foram realizadas intervenções de manutenção dos corredores junto aos rios ao longo deste
mandato, o que melhorou a qualidade da fruição destes espaços naturais. No caso do rio Ovelha,
entrará em conceção o projeto de ligação da Pontinha à Ponte do Arco, pela margem do rio. No
rio Douro, a requalificação da Prainha e no Tâmega, a ecopista.
O Município contratou trabalho especializado para a criação de um novo PR em Penha Longa e
Paços de Gaiolo que se encontra em fase final de concretização, apoiou financeiramente a
iniciativa da junta de freguesia de Vila Boa de Quires para a criação de um outro. Concluídos
estes, seguir-se-á a criação de uma Grande Rota, juntando todos os PR. A Grande Rota entregará
uma candidatura do Município a fundos comunitários.
O Município disponbiliza no posto de turismo a todos os visitantes a informação e contactos de
empresas de animação com atividade no concelho, colabora com a Associação dos Amigos do
Rio Ovelha em muitas das suas atividades e planeia disponibilizar toda a informação, de forma
interativa e responsiva, nos website e app Visit Marco (em fase final de construção). De forma a
dar resposta aos visitantes, o executivo decidiu ainda transferir o posto de turismo para o
renovado Museu Carmen Miranda, com melhores condições e visibilidade.
O Município está a investir cerca de 1.200 milhões de euros na reabilitação do Museu Carmen
Miranda, um espaço moderno e interativo, que atrairá muitos visitantes ao Marco de Canaveses.
Na loja interativa de turismo, no website e na app Visit Marco (em construção), o Município
promoverá o conjunto dos museus do conelho, assim como tem feito através da rede do Turismo
do Porto e Norte de Portugal. Juntamente com estes espaços museológicos promovemos ainda o
Centro Interpretativo de Tongobriga.

Turismo e
Cultura

Sinalização dos Caminhos de Santiago:
da via Bracara Augusta (Braga) –
Tongobriga (Freixo) - Emerita Augusta
(Mérida), obtemos alguns dos caminhos
de peregrinação a Santiago - Castro de
Quires, capela de Penidos,
Sobretâmega, travessia do Tâmega;
barca medieval da Ribeira (partilhada
com Alpendorada), barca do Souto
(partilhada com Favões), barca da
Várzea (Boelhe e Vila Boa do Bispo);
Vila Boa de Quires e Constance; Banho
e Carvalhosa, travessia do rio Odres
(Livração), Constance, Sobretâmega.

O Município encontra-se a desenvolver os primeiros passos para concretizar a temática dos
Caminhos de Santiago. Em parceria com académicos e associações, realizará o Congresso
"Caminhos de Santiago e de Peregrinação" e a iniciativa "Os Caminhos do Caminho - Viagens em
torno dos sentidos do Caminho de Santiago", com o fim último de proceder à sinalização destes
caminhos no concelho.

X

Turismo e
Cultura

Sinalização do Eixo Histórico de
Canaveses: Rua de S. Nicolau e Rua
Direita. Rota do Românico; Subrota:Rota do Românico e do Barroco;
Rota do Barroco.

x

Turismo e
Cultura

Os Cais de Bitetos e Torrão terão que
ter um aproveitamento estratégico no
âmbito turístico, temos que captar os
milhares de turistas que navegam no
Douro, para visitar e ficar no Marco.

X

Turismo e
Cultura

Os desportos náuticos serão uma
importante aposta para o Tâmega e
Douro.

X

Turismo e
Cultura

Alargamento dos mercados para os
cerca de vinte produtores, com o
contributo dos eventos que a CIM do
Tâmega e Sousa e a Turismo Porto
Norte Portugal venham a integrar.

X

Turismo e
Cultura

TURISMO CRIATIVO
contributo para a perpetuação e
valorização de tradições.

Turismo e
Cultura

As unidades turísticas têm que trabalhar
com as associações e as autarquias
locais que ditam esta dimensão.

x

x

O Município concebeu o projeto de requalificação da rua Direita prevista para execução em 2021,
a esta intervenção física, somam-se ações de caráter imaterial e sinalização. O projeto será
candidatado a fundos comunitários.
No âmbito da Rota do Românico vem comparticipando financeiramente as intervenções na
reabilitação dos monumentos deste estilo arquitetónico, designadamente Igreja de Soalhães,
Igreja de São Nicolau, Ponte do Arco e Igreja de Santo Isidoro.
Identificada a relevância do Barroco no Marco de Canaveses, o Município está a estruturar a
criação da Rota do Barroco.
Considerando a localização estratégica e a beleza natural de Bitetos e Torrão, inseridos em
pontos de destaque no rio Douro, foi desenvolvido projeto para o cais e praia de Bitetos que
responderá à qualidade que os turistas que circulam na via fluvial do Douro procuram. A
intervenção que ali já se encontra em execução transformará o local numa referência turística do
concelho e da região.
Bitetos, Torrão, o Parque de Lazer de Alpendorada e o Parque Fluvial do Tâmega são pontos
essenciais para os desportos náuticos e todos estes locais receberam investimento do Município.
Foram locais que receberam provas nacionais e internacionais, bem como formação,
nomeadamente da canoagem, através de contrato-programa de apoio associativo. O Município
está também em conversações com a APDL para garantir a concessão do cais de Bitetos,
enquanto ponto logístico de apoio. Apoiou ainda provas regionais, nacionais e internacionais
destes desportos.
No Marco de Canaveses recebemos missões empresariais de origem diversa nos últimos três
anos. Por decisão do Executivo as visitas ao setor vinícola foram uma constante, bem como a
participação em eventos de caráter internacional, por via da CIM Tâmega e Sousa e da Dolmen.
De caráter local, regional e nacional, promoveu-se a criação do Festival dos Bons Petiscos e do
Vinho Verde. De assinalar também a participação na Associação dos Municípios do Vinho e no
Concurso Internacional Del Sindaco.
Juntamente com a Associação de Artesãos, o Município está a desenvolver um projeto para a
preservação e inovação do artesanato do concelho. Tomou ainda parte reforçada nos órgãos
sociais da Dolmen, assumindo a presidência, instituição que desenvolve atividade sociocultural
nesta área e que promove e comercializa artesanato. Apoia anualmente as associações culturais
e recreativas nas suas iniciativas e participações.
De forma a mediar a ação e o posicionamento dos atores turísticos do concelho e da região, o
Município criou o Conselho Municipal de Turismo, um órgão de auscultação e articulação do setor.

Turismo e
Cultura

Turismo e
Cultura

Turismo e
Cultura

Há ainda lugar para as artes
performativas, musicais e literárias.

TURISMO INDUSTRIAL ATIVO
Há que capitalizar nesta nova forma de
turismo, com os recursos já existentes,
Museu da Pedra, Escola Profissional da
Pedra (Alpendorada), empresários dos
granitos e da cantaria.
Realizaremos um programa turístico
com todo este potencial para capitalizar
os turistas para a cidade do Marco, cujo
objetivo é que degustem a nossa
gastronomia, conheçam a nossa rota de
Vinhos Verdes, visitem e usufruam do
nosso património cultural, arquitetónico
e ambiental.
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X

Este mandato trouxe a maior novidade cultural no Marco de Canaveses, a criação do Emergente
Centro Cultural, um equipamento com auditório e sala exposições, com a Bibilioteca Municipal
acoplada, que dará resposta a diferentes áreas artisticas, sem possibilidade de se realizarem até
aqui. Aguarda apenas que estejam reunidas as condições de abertura, condicionadas em virtude
da pandemia Covid-19. Houve ainda lugar a acontecimentos culturais significativos, o FLIM, O
Jazz no Jardim, o Ciclo de Teatro com as associações do concelho, o regresso da Orquestra do
Norte, o apoio à Banda Musical de Vila Boa de Quires, entre outras atividades de uma verdadeira
agenda cultural.

X

Cresceu a articulação com o setor da transformação e extração de granito, há um outro olhar e um
maior acompanhamento das necessidades, a Bienal da Pedra foi renovada e introduziu-se a
Arquitetura e Design como elementos centrais para o crescimento deste cluster marcuense, numa
parceria com a Casa da Arquitetura.

X

Há uma maior articulação do setor local e regional, a grande novidade foi a criação do Conselho
Municipal de Turismo, proposta já aprovada em reunião de Câmara e de Assembleia. A
participação dos atores do setor terá reflexos a curto, médio e longo prazo no concelho.
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