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  AGRICULTURA 
Assumir a agricultura como um sector de atividade económica de grande potencial no concelho 
de Cantanhede que necessita de ser valorizado e revitalizado:
•Criar um Departamento de Apoio ao Agricultor com técnicos especializados na área agrícola e 
de gestão, para conceção, formalização, elaboração e acompanhamento técnico de projetos de 
investimento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e do Portugal 2030;
•Apoiar os agricultores, promovendo a sua participação na criação de uma rede de 
comercialização dos produtos agrícolas e na sua divulgação junto dos consumidores;
•Sensibilizar os agricultores no uso de boas práticas culturais, mais amigas do ambiente, 
especialmente na Fruticultura e na Vinha, com a redução de Produtos Fitofarmacêuticos;
•Estimular, apoiar e participar na realização de parcerias nacionais e internacionais que 
promovam a produção e a transformação dos produtos hortícolas, com o envolvimento dos 
agricultores e unidades agroindustriais;
•Promover a instalação de Unidades Agroindustriais no concelho, recorrendo ao PRR e ao 
Programa Portugal 2030, concretizando o plano estratégico de desenvolvimento económico 
agrícola do concelho;
•Incentivar a conservação e preservação dos olivais tradicionais e promover a plantação de 
novos olivais, de preferência com a variedade Galega.

    HABITAÇÃO
•Criar uma Estratégia Local de Habitação, que permita disponibilizar fogos habitacionais a preços 
controlados e arrendamento acessível:
     -Reabilitar e requalificar habitações abandonadas e degradadas;
     -Adquirir bolsa de terrenos urbanizáveis para garantir o direito à habitação;
     -Utilizar os fundos governamentais como o Primeiro Direito, Programa de Arrendamento 
    Acessível, entre outros.

     SAÚDE
•Implementar um Sistema Local de Saúde no concelho com uma resposta inovadora, integrada e 
integradora de cuidados de saúde:
        - Que permita otimizar os recursos de saúde através de uma maior e mais eficiente interligação
          entre toda a oferta de Cuidados de Saúde, nomeadamente, entre os Cuidados de Saúde 
         Primários e Cuidados Hospitalares;
        - Que utilize novos processos de prestação de cuidados de saúde em rede e em proximidade, 
           centrados no cidadão e no suporte familiar;
•Criar o Conselho Municipal da Saúde.

CULTURA
A cultura é um fator identitário de uma população necessário à humanização dos tempos que 
vivemos:
•Implementação do Conselho Municipal da Cultura, onde participarão todos os intervenientes do 
processo cultural;
•Criar a Casa das Artes, um espaço multidisciplinar potenciador da criação artística;
•Criar um Plano Cultural Plurianual diversificado para a satisfação de um publico cada vez mais 
exigente;
•Implementar um Plano Local de Leitura;
•Comemorar o Dia do Combatente no concelho.
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DESPORTO
O Desporto é um fator preponderante de sustentabilidade na vida do município e da comunidade:
•Terminar e requalificar todos os quatro complexos desportivos municipais;
•Aumento do pavilhão “Os Marialvas” como forma de garantir espaço para a prática da modalidade 
de ginástica;
•Estimular a prática organizada e informal de desporto sénior;
•Otimizar as redes de caminhos pedonais e cicláveis para estimular a prática desportiva informal;
•Criar Plano Municipal do Desporto.

JUVENTUDE
•Criar o Gabinete de Apoio ao Jovem, que garanta as condições e oportunidades de participação 
na área da juventude, da educação não formal e da cooperação, estimulando o desenvolvimento
 de projetos realizados por, com e para os jovens;
•Criar o Plano Municipal da Juventude.

  COMÉRCIO E TURISMO 
O Comercio e o Turismo como áreas relevantes na criação de emprego e no aproveitamento dos 
recursos endógenos do concelho:
•A estruturação da oferta turística, com a criação e digitalização de rotas segmentadas, que 
incluam sol e mar, mundo rural, gastronomia e cultura;
•Rever o Plano de Urbanização da Praia da Tocha;
•Ampliar a rede de passadiços na Praia da Tocha; 
•Criar incentivos municipais ao investimento em alojamento turístico sustentável, na Praia da 
Tocha e na Praia dos Olhos da Fervença, com prazos curtos para a aprovação de projetos; 
•Dinamizar parcerias com empresas exportadoras para promoção do destino Cantanhede;
•Promover o turismo residencial para as nossas aldeias;
•Incentivar a digitalização do comércio, com a criação de lojas online e sistemas de entrega ao 
domicílio;
•Dinamizar o comercio local promovendo diversas feiras, envolvendo os agentes da atividade 
económica.

PROVEDORIA DO MUNÍCIPE
Numa estratégia autárquica de modernização administrativa, baseada na prestação de serviços de 
qualidade e de prestação de contas ao cidadão e de modo a agilizar a interatividade entre os 
serviços do município e dos munícipes, propomo-nos criar o Provedor do Munícipe.

APOIO ÀS EMPRESAS 
•Celebrar um protocolo com a Associação Empresarial de Cantanhede para o apoio às empresas ao 
nível do investimento, do emprego, da formação e da certificação e venda de bens e serviços;
•Construção de parques de estacionamento específicos e infraestruturados para camiões nas zonas 
industriais;
•Construção da ligação da estrada nacional 109 à zona industrial da Tocha;
•Construção de rotunda no centro da Tocha, na estrada nacional 109;
•Dinamizar um sistema de incentivos municipais e de apoio ao investimento no concelho, aproveitando 
o PRR e o Portugal 2030.



AMBIENTE E PROTEÇÃO CIVIL
•Promover a classificação como área protegida "Paisagem Protegida das Dunas da Gândara";
•Criar um Centro de Interpretação e Educação Ambiental das Gândaras;
•Criar o Plano Municipal de Defesa da Floresta com integração da componente das alterações 
climáticas;
•Renovar a frota ligeira municipal para veículos elétricos e implantação de postos de 
carregamento elétrico – pelo menos um por freguesia;
•Implementar sistemas de utilização de energia renovável nos edifícios públicos;
•Consolidar a Estrutura Verde Municipal, com expansão dos parques e jardins nas freguesias 
fora do perímetro urbano da cidade;
•Em articulação com a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) e Universidade de Coimbra, 
monitorizar e implementar medidas de combate à erosão costeira na Praia da Tocha e Palheirão;
•Desenvolver o Plano de Ordenamento e Gestão Florestal e um regulamento de apoio aos 
proprietários de floresta;
•Programa Municipal de financiamento de Painéis Fotovoltaicos - Apoio as famílias 
energeticamente desfavorecidas;
•Alargamento a todo o concelho a Recolha de Bioresíduos;
•Apoiar a construção da ETAR nas Cochadas;
•Otimizar respostas na resolução da problemática dos animais abandonados (canil e política de 
esterilização gratuita).

EDUCAÇÃO
Garantir o financiamento para a realização de obras de requalificação dos Agrupamentos de 
Escolas Lima de Faria, Marquês de Marialva e Gândara Mar.

AÇÃO SOCIAL E EMPREGO
•Assumir posição de coordenação efetiva, em sede de Conselho Local de Ação Social (CLAS) 
das múltiplas respostas sociais existentes nas variadas IPSS do Concelho. Assegurar uma 
efetiva gestão dos recursos, utilizando serviços partilhados com maior eficiência, através de 
uma central de compras para alguns bens e serviços;
•Promover formação profissional para jovens e adultos desempregados; 
•Divulgação de medidas de apoio ao emprego, qualificação, empreendedorismo e mobilidade 
no emprego;
•Apoiar a participação em ocupações temporárias ou em regime de voluntariado que facilitem
 a inserção no mercado de trabalho;
•Reforçar as comunicações para melhorar acesso à internet;
•Implementar um orçamento participativo.

CONSULTE O NOSSO PROGRAMA INTEGRAL EM:

www.cantanhedemarecemais.pt
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