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O nosso foco são as pessoas e em dar-lhes melhor qualidade de vida. Pretendemos um concelho próximo 
do cidadão e da resolução dos seus problemas, bem como uma cidade dinâmica e culturalmente ativa

ESPINHO VIVO E INCLUSIVO

1.  POPULAÇÃO E FAMÍLIAS
Desenvolver estratégias para apoiar 
as famílias e combater a desigualda-
de e segregação social

2. PROXIMIDADE E CIDADANIA 
Promover um concelho amigável e 
intergeracional, defendendo partici-
pação ativa e a cidadania em todas 
as faixas etárias

3. SAÚDE E BEM-ESTAR
Proporcionar aos cidadãos as melho-
res condições de conforto, bem-estar 
e saúde em todo o concelho

4. EDUCAÇÃO E ENSINO
A educação é pilar fundamental  
para proporcionar aos espinhenses 
o acesso ao mercado de trabalho 
e ao conhecimento de um modo 
igualitário

5. CRIATIVIDADE E PROD.ARTÍSTICA
Afirmar a criatividade como fator 
sistematizado de atração turística e 
capaz de criar emprego à população 
residente, aos jovens e de um modo 
pluridisciplinar

6. CULTURA E PATRIMÓNIO IMATERIAL
Valorizar o património material e 
imaterial do nosso concelho com 
uma estratégia ampla, internacional 
e de acordo com a atualidade

7. DESPORTO E JUVENTUDE
Implementação de uma nova 
estratégia que aposta nos jovens 
e no desporto como vetor para o 
desenvolvimento futuro de toda a 
população  

8. SEGURANÇA
Desenvolvimento de um plano 
global de intervenção no concelho 
de modo a melhorar as condições de 
segurança ativa e passiva no nosso 
concelho

SUMÁRIO 
EXECUTIVO
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O concelho está repleto de infraestruturas com enorme potencial mas que se encontram em estado 
de degradação. Importa requalificar as nossas infraestruturas e criar mecanismos para que os nossos 
munícipes as utilizem. O urbanismo e habitação devem estar enquadrados numa visão a longo prazo

ESPINHO REABILITADO E EFICIENTE

1.  URBANISMO E PLANEAMENTO
Procurar cuidar da nossa terra 
através de um planeamento urbano 
sustentado numa visão ampla e 
abrangente onde as freguesias assu-
mam um papel relevante

2. HABITAÇÃO E MODOS DE VIDA
Implementar medidas de forma a 
facilitar as condições de acesso à 
habitação e à construção de novas 
soluções e modos de habitar

3. REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
Requalificar os seus edifícios e es-
paços públicos segundo programas 
devidamente planeados e cronologi-
camente estruturados

4. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Intervir no património público e nas 
infraestruturas, procurando gerir de 
modo sustentável os recursos em 
prol da comunidade

5. AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Desenvolver estratégias para 
assegurar a limpeza e a qualidade 
ambiental em todo o concelho

6. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Rever as metodologias de trabalho 
dentro da CME, procurando maior 
simplicidade, eficácia e atualidade na 
interação com os munícipes

7. MOBILIDADE E TRANSPORTES
Garantir um concelho com as ade-
quadas condições de mobilidade e 
acessibilidade universal 

O alinhamento do concelho com a dinâmica de criação de emprego do país é fundamental e prioritário. 
Acreditamos e apostamos num concelho inovador, digital, empreendedor, atrativo, gerador de emprego e 
valor e capaz de fixar talento

ESPINHO COMPETITIVO E EMPREENDEDOR

1.  VISÃO METROPOLITANA
Integrar Espinho num ideal de 
conjunto para potenciar o desenvol-
vimento do concelho, segundo uma 
visão colaborativa intermunicipal

2. ECONOMIA E EMPREGO
Implementar medidas para gerar no-
vos postos de trabalho, novas áreas 
de atuação e criar condições para o 
sucesso dos espinhenses em matéria 
de emprego qualificado

3. TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Colocar Espinho  na rota do turismo 
de referência, potenciando as quali-
dades do nosso concelho através do 
desenvolvimento turístico planeado, 
diferenciador e exigente

4. INOVAÇÃO E ECONOMIA DIGITAL
Incentivar o empreendedorismo e a 
inovação, possibilitando à popula-
ção novas áreas de trabalho e de 
investimento

5. CONHECIMENTO
Encontrar e valorizar o que de me-
lhor há em Espinho para sermos refe-
rência de conhecimento e expressão 
da cultura local integrando-a numa 
rede internacional 

6. CIDADE MAR
Tirar partido da localização geográ-
fica de Espinho, explorando a sua 
relação com o Mar em diferentes 
áreas e épocas do ano

7. EVENTOS E GLOBALIZAÇÃO
Potenciar o desenvolvimento do 
concelho e a valorização além 
fronteiras, através de novos investi-
mentos e eventos catalizadores da 
cultura, do ensino e da economia
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UM CANDIDATO 
COM OBRA FEITA

Nuno Lacerda é um homem de visão futura que sempre trabalhou para o bem de Espinho. Foi ampla-
mente solicitado e sempre contribuiu com projetos, soluções, ideias, visões e estratégias de intervenção 
para a sua terra acreditando que esta poderia voltar a ser uma referência nacional, onde os espinhenses 
pudessem viver melhor. 

Como espinhense, sempre participou ativamente na vida pública e social, integrando várias associações 
e clubes do concelho. Desde jovem com ligação estreita ao mundo das Artes e da Cultura, foi parte ativa 
nas primeiras casas de cultura surgidas após o 25 de abril, integrando vários grupos de teatro, música e 
cinema de animação. Enquanto estudante foi, por diversas vezes, premiado com distinções e bolsas entre 
as quais o Prémio Jerónimo Reis. 

Segundo as suas palavras “trata-se de uma pura expressão de sentido cívico e da necessidade de inver-
ter a tendência de degradação que anos após anos tem deflagrado no nosso concelho; os espinhenses 
sentem e sabem o quanto de errado e de inglório se tem feito, sem que se obtenham quaisquer benefí-
cios para a cidade, para o concelho, para os seus cidadãos – para todos nós, espinhenses que amam a sua 
terra. É urgente mudar!”

Acreditamos que é possível fazer Espinho diferente: um modelo de referência nacional e internacional 
nos setores que o distinguiram outrora e ainda noutras áreas de atividade que o século XXI nos apresenta 
como oportunidade para a cidade e para o concelho.

Por isso, é hora de atuar. Não há tempo a perder. Esta é a oportunidade de trabalhar para construímos um 
executivo camarário capaz de resolver e de atuar de modo a inverter esta tendência que conhecemos.

Fazer de Espinho um concelho capaz de refletir e valorizar o caráter e a personalidade das suas gentes é 
aquilo que nos move e que nos propomos atingir.

É TEMPO DE ESPINHO
NUNO LACERDA 2017 | 2021
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Os Espinhenses 
são – e serão – gente 
que acredita, gente 
de causas, que não 
esquece o que lhes 
prometem (...) Sou 
parte deste povo que 
se sente desapontado 
quando não cumprem 
com o que prometem, 
quando enganam e 
se desviam do que é o 
melhor para a cidade 
e para as pessoas e 
quando decidem em 
função de outros in-
teresses em vez dos 
interesses da popula-
ção, dos espinhenses e 
do nosso concelho.



JOSÉ TEIXEIRA
Silvalde

MANUEL DIAS
Paramos

NUNO ALMEIDA
Anta e Guetim

LURDES REBELO
Espinho

UMA VISÃO DE 
FUTURO PARA O 
CONCELHO
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UMA VISÃO
Fazer um concelho competitivo no atual contexto de profunda alteração dos modos de vida e das condi-
ções de trabalho que a economia de mercado impõe à sociedade, implica e exige outros e novos conhe-
cimentos. A nossa visão estratégica tem por base objetivos a longo prazo, de modo a que Espinho altere 
o seu atual rumo de indefinição, reconquiste o seu lugar de distinção e cumpra e respeite a qualidade de 
vida dos cidadãos, as suas ambições e necessidades.

Sabemos para onde ir, o que alcançar e o que atingir. Tomar decisões e seguir em frente é a motivação 
desta equipa sólida e plural que tem por base o apoio de todos os cidadãos preocupados com os desti-
nos de Espinho, unidos numa convicção comum. Acreditamos que é possível fazer mais, queremos fazer 
melhor e sabemos o que queremos construir e deixar, com responsabilidade, para os nossos filhos e 
netos.

JOSÉ TEIXEIRA
Silvalde

MANUEL DIAS
Paramos

NUNO ALMEIDA
Anta e Guetim

LURDES REBELO
Espinho
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Sabemos para onde ir, o que alcançar e o que atingir. 
Tomar decisões e seguir em frente é a motivação desta 
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ESPINHO
VIVO E INCLUSIVO

É de pessoas que as cidades vivem e, no que respeita à sua qualidade de vida, ao espaço público e apoio 
ao cidadão, há muito por fazer em Espinho.  É urgente resolver os problemas sociais cada vez mais expres-
sivos em Espinho, tornando-o num concelho inclusivo, transgeracional, amigo das pessoas e sem distinção 
entre idades, raças, credos ou etnias, respeitando os diferentes géneros e as opções individuais. 

A definição de um vetor estratégico assente na formação, no apoio ao ensino qualificado, artístico e digital, 
onde as artes e a cultura possam assumir relevância como fatores de diferenciação positiva, mais não é do 
que recuperar uma identidade e tradição que Espinho já assumiu e que queremos agora retomar de uma 
forma colaborativa, inovadora e por isso exemplar.

Procurar-se-á também a dinamização ativa e o envolvimento cultural com o meio – produto da política 
a realizar – unindo e integrando as instituições culturais e criativas que Espinho possui e apoiando, de 
forma disruptiva, a criação de novos grupos e associações criativas para a necessária diferenciação que 
Espinho deverá saber oferecer.

A visão que temos é bastante clara: um concelho atento aos seus cidadãos, 
focado em proporcionar a qualidade de vida, desenvolvendo políticas 
dirigidas para resolver os seus problemas, garantindo o acesso à habitação, 
à educação, à cultura, à segurança e aos cuidados de saúde, resolvendo 
primeiro os problemas reais da nossa população.

É TEMPO DE ESPINHO
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ESPINHO  VIVO E INCLUSIVO

1. POPULAÇÃO E FAMÍLIAS
2. PROXIMIDADE E CIDADANIA 
3. SAÚDE E BEM-ESTAR
4.  EDUCAÇÃO E ENSINO
5.  CRIATIVIDADE E PRODUÇÃO ARTÍSTICA
6.  CULTURA E PATRIMÓNIO IMATERIAL
7. DESPORTO E JUVENTUDE
8. SEGURANÇA



1.  POPULAÇÃO 
E FAMÍLIAS

Direitos sociais e democracia são dois termos naturalmente relacio-
nados e impossíveis de desagregar. Apesar de não ser apanágio do 
município assegurá-los, devemos ambicionar que todos os cidadãos 
tenham ao seu alcance os meios para procurar e exigir a igualdade de 
tratamento e oportunidades. Para tal, é necessário promover o aces-
so efetivo aos direitos sociais através de políticas públicas munici-
pais e procurar satisfazer as necessidades dos que vivem em situações 
difíceis, para que se invertam os ciclos de pobreza e desigualdade. A 
estratégia passa, sobretudo, pela aposta numa ação de prevenção das 
causas e fatores de risco que são, habitualmente, a origem das situa-
ções de discriminação e segregação social.

Ao mesmo tempo, é nas famílias que identificamos a unidade base e 
essencial do processo de crescimento, desenvolvimento e potencia-
ção do nosso município. Por esse motivo, deverão ser criados novos 
métodos capazes de garantir o suporte, estabilidade e apoio para es-
tas unidades sociais. Famílias felizes e sustentadas é aquilo que pre-
tendemos.

Contudo, importa perceber que a capacidade de intervenção social 
que a autarquia, enquanto conjunto, pode e deve prestar, será maior 
e mais eficaz se a Câmara Municipal unir esforços e estabelecer 
parcerias com as organizações presentes no próprio concelho. Daí 
a importância de revitalizar e potenciar as instituições de cariz social 
existentes, a Segurança Social, IPSS, freguesias, associações e entida-
des públicas e privadas. Esta rede social deverá ser cada vez mais dina-
mizada pelo município e restantes parceiros, de forma a construirmos 
maior coesão social no concelho e potenciar os recursos disponíveis. 

As nossas estratégias 
para apoiar as 

famílias e combater 
a desigualdade e 

segregação social

ESPINHO  
VIVO E INCLUSIVO
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1. Combater as situações de risco social, definindo respostas 
adequadas a cada faixa etária.

2. Preparar linhas de resposta às situações de emergência, 
em articulação com ação social, proteção civil e 
instâncias policiais.

3. Planear a Integração à Pessoa Sem-
Abrigo, procurando estabelecer 
medidas de apoio à carência, 
precariedade e assistência de 
saúde, de modo a possibilitar de 
reintegração na sociedade.

4. Estabelecer medidas de 
incentivo à natalidade, como 
parte de uma estratégia de 
rejuvenescimento da população.

5. Implementar, em parceria com as 
Juntas de Freguesia, a sinalização e 
apoio aos idosos, famílias carenciadas 
e pessoas com incapacidades que habitem 
no concelho, prestando particular auxílio em 
reparações domésticas e na melhoria do conforto e 
acessibilidade da habitação.

6. Adotar um processo de transferência de competências 
e meios para as Juntas de Freguesia que se revele eficaz, 
efetivo e capaz de garantir o acesso a todos os cidadãos, 
facilitando a resolução de problemas e dúvidas.

ESPINHO VIVO E INCLUSIVO

COMO VAMOS CONCRETIZAR:

ESPINHO

COMPETITIVO E EM
PREENDEDO

R
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2.  PROXIMIDADE 
E CIDADANIA 

A nossa visão de município tem no centro das suas preocupações po-
líticas uma autarquia amigável e intergeracional. A participação ativa 
de todas as faixas etárias da sociedade está no centro do projeto que 
queremos aplicar e é condição essencial para a sustentabilidade so-
cial, económica e governativa da autarquia.

A população sénior espinhense demonstra défices de participação 
ativa na vida social e política do concelho. Consideramos que este se-
tor populacional deve ser encarado como um recurso importante de 
Espinho, dado em muitos casos o seu elevado grau de qualificação, a 
experiência acumulada, a sua disponibilidade de tempo e capacidade 
de dedicação para se entregar a causas comunitárias. Por este motivo, 
acreditamos que a população sénior deve prolongar a sua participa-
ção ativa na vida do município.

Assistimos também à discriminação da população sénior em razão da 
idade e verifica-se que esta se encontra, por vezes, desfavorecida, des-
protegida e excluída. Assim, a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação sénior passa, necessariamente, pelo combate ao isolamento e 
à segregação social, por dispor de habitação adequada e adaptada 
às necessidades físicas impostas pela idade, melhor acesso aos servi-
ços de saúde, maior apoio domiciliário, transportes mais acessíveis e 
acesso ao conhecimento, cultura e lazer.

Ao mesmo tempo, entendemos a convivência de várias faixas etárias 
como uma mais-valia para a troca de experiências, conhecimentos e 
para fomentar um espírito de colaboração e partilha entre os cidadãos. 

Queremos um 
concelho amigável 

e intergeracional, 
defendendo 

participação ativa de 
todas as faixas etárias 

no desenvolvimento 
local

ESPINHO  
VIVO E INCLUSIVO
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1. Incentivar, participar e difundir iniciativas que promovam 
a integração das comunidades imigrantes, minorias 
étnicas, culturais e religiosas.

2. Promover, participar e difundir iniciativas que promovam a 
defesa da igualdade de género.

3. Criar e apoiar de Programas de voluntariado de cariz 
social, integrando e colaborando com todas as associações 
existentes no concelho.

4. Estabelecer uma Rede Social de Espinho, procurando 
incentivar a instalação e núcleos de apoio social associados 
às freguesias.

5. Apoiar as academias seniores, incentivando a sua 
contribuição para uma sociedade mais solidária e 
fomentando a partilha e abertura à comunidade.

6. Responder a situações de risco por solidão, abandono 
ou falta de abrigo, promovendo o desenvolvimento de 
parcerias com outros atores ou instituições da cidade.

7. Disponibilizar um programa voluntariado direcionado à 
redução da iliteracia financeira e jurídica, apoiando a 
população na interpretação de contratos e burocracias do 
quotidiano.

8. Colocar Espinho na Rede Territorial Portuguesa das 
Cidades Educadoras (RTPCE).

COMO VAMOS CONCRETIZAR:

ESPINHO VIVO E INCLUSIVO

ESPINHO

COMPETITIVO E EM
PREENDEDO

R
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3.  SAÚDE  
E BEM-ESTAR

O acesso à saúde é um dos pilares fundamentais para as condições 
de bem-estar e qualidade de vida de uma população. Considerando o 
concelho de Espinho e os ritmos e fatores de stress associados ao am-
biente urbano, encontramos hoje importantes desafios neste campo, 
os quais a CME não poderá demitir-se de encarar, de modo a contar-
mos com uma cidade saudável, um bom lugar para habitar.

Por conseguinte, um concelho saudável deve promover um estilo de 
vida saudável, oferecendo alternativas diversificadas e adaptadas 
a todas as faixas etárias para a prática de exercício físico. Para tal, 
medidas que visem a criação de espaços de recreio ao ar livre conju-
gados com espaços/equipamentos para a prática desportiva, deverão 
ser promovidas e encorajadas.

Para atingirmos estes objetivos, será necessário um trabalho em rede, 
que envolva agentes de saúde da cidade, as instituições de desporto 
e a população no geral.

Queremos proporcionar 
aos cidadãos as 

melhores condições de 
conforto e bem-estar

ESPINHO  
VIVO E INCLUSIVO
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1. Desenvolver, em parceria com as instituições na área da 
saúde presentes no concelho, o Plano Municipal de Saúde, 
a estender a todos os espinhenses.

2. Promover atividades lúdicas que visem aliar a prática 
desportiva com os espaços verdes do concelho, de forma a 
fomentar um estilo de vida mais saudável e ativo.

3. Promover,  em parceria com a Junta de Freguesia, a 
reabertura do SAP - Serviço de Apoio Permanente no 
hospital de Espinho.

4. Criar um programa de voluntariado para apoio aos 
cuidadores, prestando auxílio às pessoas que cuidam de 
outras, de modo a proporcionar-lhes algum tempo livre 
por semana – lembrando que será necessário esse tempo 
de descanso para que possam dedicar-se novamente aos 
outros.

5. Incentivar programa de voluntariado de Assistência 
nas Residências, para, em parceria com o Ministério da 
Solidariedade e a Segurança Social, mobilizar os voluntários 
a auxiliar os especialistas qualificados na prestação dos 
cuidados de saúde aos mais necessitados.

6. Distribuir, gratuitamente, equipamentos de 
teleassistência a pessoas isoladas, doentes e/ou acamadas.

7. Apoiar programas de aproveitamento dos excedentes 
alimentares, fomentando a participação da população, de 
modo a solucionar a carência alimentar dentro do concelho.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:

ESPINHO VIVO E INCLUSIVO

ESPINHO

COMPETITIVO E EM
PREENDEDO
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4.  EDUCAÇÃO E 
ENSINO 

A educação tem um papel preponderante no desenvolvimento pes-
soal e coletivo, na construção de uma sociedade coesa e solidária. 
Num município a educação não se deve restringir só à escola, mas 
deve também estender-se à comunidade envolvente. Assim, a aposta 
na educação significa uma melhoria das qualificações – da formação 
complementar à redução do insucesso escolar, da redução do aban-
dono escolar à qualificação de adultos – elementos cruciais de inclu-
são e fundamentais para o aumento da competitividade da economia 
de Espinho.

Espinho tem de ser protagonista na qualificação e formação da sua 
população e na diversificação das ofertas formativas disponíveis. 
Para tal, a construção de uma aposta forte em parcerias entre as esco-
las básicas e secundárias, protocolos com instituições de ensino supe-
rior, indústrias criativas e instituições culturais poderá ser a chave para 
o crescimento educativo sustentado e para a modernização económi-
ca que uma sociedade qualificada e culta poderá potenciar. 

A educação é pilar 
fundamental para este 

programa. Queremos 
proporcionar aos 

espinhenses o acesso 
ao ensino e à partilha 

de conhecimento
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1. Fomentar atividades que promovam a integração entre 
os centros escolares e as famílias, de modo a aproximar a 
comunidade das circunstâncias que envolvem o ensino.

2. Combater o abandono escolar através do 
desenvolvimento de programas complementares 
ao ensino obrigatório e da criação de 
programas extracurriculares em áreas 
distintivas – como artística, cidadania, 
profissionalizante.

3. Promover e incentivar o ensino 
especial com qualidade e 
meios adequados, procurando, 
sempre que possível, direcionar 
a aprendizagem para as 
competências mais qualificadas de 
cada indivíduo, com vista à futura 
integração no mercado de trabalho. 

4. Criar programa de atividades 
extracurriculares, dirigidas às diferentes 
faixas etárias, procurando conjugar a 
curiosidade e o interesse com a formação, 
apontando para objetivos estratégicos como cidadania, 
participação e capacitação pessoal e coletiva.

5. Estabelecer um programa de qualificação para adultos, 
em parceria com agentes económicos e sociais, procurando 
diminuir os défices de qualificação e apoiar a integração da 
população no mercado de trabalho e na sociedade.

6. Instituir programas de voluntariado para a colaboração 
com as escolas, procurando direcionar a ajuda e meios 
disponíveis para suprimir necessidades do âmbito do 
funcionamento escolar.

7. Promover a cultura científica e a prática da investigação, 
como parte de uma perspetiva integrada do ensino e do 
conhecimento ao longo da vida.

8. Implementar Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) em novas áreas ligadas ao meio e ao 
desenvolvimento local, à iniciação de programação e às 
tecnologias da informação e comunicação.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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5.  CRIATIVIDADE 
E PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA

Afirmar Espinho como município de interesse à escala global e 
reconhecer o valor do concelho como polo cultural de excelência é 
a ambição que a CME irá perseguir. O papel do município, mais do 
que promover eventos, deverá ser facilitar a expressão autónoma 
e espontânea dos seus cidadãos e criar condições para que possam 
efetivamente explorar e concretizar a sua criatividade. Impulsionar os 
agentes e instituições culturais da autarquia a realizarem atividades 
que mobilizem a população, tragam pessoas, movimentem a econo-
mia e gerem valor será o foco do trabalho neste campo. 

Espinho tem um património cultural de grande valor e diversidade, 
que faz parte da identidade, memória e modo de vida dos espinhen-
ses. Contudo, certas áreas da cultura encontram-se ainda esquecidas 
ou pouco valorizadas, pelo que uma política global e eficaz deverá 
repegar nos valores de Espinho e elevá-los. 

Investir na cultura e na criatividade significa investir na identidade 
de Espinho, cruzando produções, saberes e experiências, contribuin-
do para a fixação de população jovem e população com habilitações 
mais qualificadas. A contribuição será a melhoria da qualidade de vida 
dos habitantes e a afirmação de Espinho como uma sociedade aberta, 
diversificada, democrática e culta.

Entendemos a 
criatividade como 

fator sistematizado 
de atração turística e 

capaz de criar emprego 
à população residente, 

aos jovens e de um 
modo pluridisciplinar
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1. Lançar programa Espinho Cultural de modo a estudar 
estratégias que visem fomentar a criação artística, a 
promoção e difusão das ofertas culturais, o funcionamento 
em rede de equipamentos e a transversalidade da cultura 
aos diversos domínios.

2. Implementar programa estratégico para a rede de 
bibliotecas, de modo a potenciar a missão destes 
equipamentos no acesso à cultura e ao conhecimento e na 
promoção das literacias.

3. Vocacionar a autarquia como veículo facilitador das 
dinâmicas culturais da cidade, apoiando na concessão de 
apoios financeiros e não financeiros aos agentes culturais e 
entidades que pretendam intervir neste setor.

4. Dar início ao projeto Museu de Espinho, procurando 
congregar uma coleção de obras e informações que 
permitem dar a conhecer aos visitantes a história e valores 
do concelho.

5. Integrar a nova Rede Cultural do concelho com eventos 
distintos, inovadores, inspiradores e de vanguarda de modo 
a colocar Espinho na linha da frente da oferta cultural 
nacional e internacional.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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6.  CULTURA E 
PATRIMÓNIO 
IMATERIAL 

Ao falar de cultura num determinado concelho ou comunidade, im-
porta pensar que não se trata apenas do património material ou ima-
terial, mas também naquilo que constitui a identidade, o ADN, os códi-
gos de conduta, valores, credos e tradições dessa população. Afirmar 
Espinho culturalmente passará, deste modo, por ter especial atenção 
ao diálogo entre culturas, de modo a criarmos um concelho que se 
quer plural, diversificado e à escala global.

Existem muitos valores, tradições, aprendizagens e experiências que 
fazem parte do património de uma determinada população, o que de-
signamos de património imaterial. A valorização e preservação do 
património imaterial é um assunto que deve ser considerado e tratado 
com a maior seriedade e empenho. 

Deste modo, é necessário encontrar estratégias que protejam o pa-
trimónio que é, na verdade, propriedade de todos os espinhenses. As 
medidas da CME passarão por identificar e sinalizar os elementos/va-
lores que fazem parte deste tipo de património e elencar um conjunto 
de ações que permitam tanto preservar a identidade e caracterís-
ticas atuais, como partilhar e difundir os saberes, de modo a assegurar 
a continuidade futura.

Neste âmbito destacam-se, desde já, áreas como a arte da pesca 
(com especial destaque para a arte xávega), o cinema, a música, o 
teatro ou até a tradição oral, como vetores que importarão defender 
e potenciar. O objetivo será sempre conseguir um Espinho mais envol-
vente, mais verdadeiro, mais rico. 

Há mais património 
em Espinho que o  que 

mostramos. Há que 
valorizar o património 

material e imaterial do 
nosso concelho
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1. Estabelecer protocolos com entidades nacionais e 
internacionais, nomeadamente as instituições de ensino 
superior (nas áreas do cinema, música, ciências, física, 
astronomia e artes).

2. Promover workshops e ações de divulgação da arte 
xávega, numa estratégia de difusão e partilha de 
conhecimento que terá como objetivos base a continuidade 
do saber adquirido e a valorização intra e intermunicipal. 

3. Desenvolver conjunto de workshops e cursos de culinária, 
relacionados com o peixe e com a utilização dos produtos 
do concelho, para a demarcação enquanto produto de 
referência municipal com visibilidade e difusão externa.

4. Apoiar a organização do Cinanima, do FIME ou outros, 
apostando nestes eventos como marca de Espinho a nível 
mundial.

5. Promover iniciativas relacionadas com a produção e ensino 
da música, divulgando esta arte emblemática.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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7.  DESPORTO E 
JUVENTUDE 

Acreditamos que os jovens são a chave para o desenvolvimento 
futuro. Fontes de criatividade, vigor, empreendedorismo e vontade 
de fazer, a população jovem é o mote para repensar Espinho de uma 
forma diferente: mais atual, mais global e mais aberto à evolução. 

Pretende-se levar a cabo diversas ações que possibilitem a fixação 
dos nossos jovens em Espinho. Pelo apoio à construção da habi-
tação, pelo apoio fiscal e administrativo ou pela disponibilização de 
ferramentas direcionadas ao investimento e empreendedorismo, pre-
tendemos oferecer aos jovens de Espinho as condições favoráveis 
para o seu desenvolvimento e satisfação profissional e familiar. 

Paralelamente, Espinho é, desde longa data, marco nacional e interna-
cional no desporto. As diversas modalidades praticadas no concelho 
são o sinal de excelência e competitividade que nos caracteriza. 

A estratégia passará pela forte aposta no desporto enquanto motor 
de diferenciação. Queremos tornar a prática desportiva acessível a 
todos e destacar o enorme contributo que pode ser no desenvolvi-
mento pessoal e social dos espinhenses, enquanto veículo de forma-
ção educativa e enquanto desportistas e cidadãos.

Ao mesmo tempo, queremos garantir uma maior proximidade entre 
os agentes desportivos e as associações, de modo a gerar iguais opor-
tunidades e condições para a prática desportiva.

Queremos um concelho 
ativo e dinâmico, que 

aposte nos jovens e no 
desporto como vetor 

para o desenvolvimento 
futuro  
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COMO VAMOS CONCRETIZAR:

1. Dinamizar, em parceria com as instituições escolares, 
movimentos associativos e agentes desportivos a criação 
de uma rede integrada de desporto, valorizando o 
conhecimento e experiência de cada interveniente.

2. Colocar Espinho no panorama mundial das cidades 
desportivas, tirando partido de desportos como o Surf, 
Voleibol, Andebol, Hóquei, Ginástica Rítmica, ou outros.

3. Incentivar o desporto e o associativismo, nomeadamente 
nos grandes aglomerados populacionais, de modo a 
reforçar o sentimento de identidade e de pertença dos 
cidadãos e possibilitando o convívio e a interação social.

4. Iniciar plano para a requalificação e instalação de novos 
equipamentos desportivos no concelho, tendo em conta 
a diminuição das assimetrias territoriais atuais.

5. Apostar na construção faseada de “habitação jovem”: 
fogos de habitação municipal direcionados a públicos 
jovens e às suas condições económicas.

6. Desenvolver estratégias direcionadas à integração dos 
jovens no mercado de trabalho do concelho, apoiando 
no acesso a oportunidades de emprego e nas iniciativas de 
empreendedorismo.

7. Incentivar a diversificação da oferta de espaços e 
atividades lúdicas, especialmente direcionadas para 
jovens, possibilitando momentos de lazer.

ESPINHO VIVO E INCLUSIVO

ESPINHO
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8.  SEGURANÇA  

A segurança é uma das condições fundamentais para a vivência com-
pleta de um concelho. Considerar um concelho mais seguro significa 
necessariamente existir confiança dos seus cidadãos nas suas institui-
ções e isso traduz-se significativamente num clima de maior estabi-
lidade, compreensão e espírito de comunidade para uma livre e total 
utilização do espaço público e do território.

Por isso, a segurança é um tema decisivo neste programa e, apesar da 
segurança pública ser responsabilidade do Estado, o município deve 
colaborar e estabelecer alguns mecanismos de segurança de proxi-
midade. 

Um concelho seguro deve também proporcionar aos seus cidadãos as 
adequadas condições para circulação pedonal e automóvel. Passeios 
devidamente tratados, sem barreiras, são uma premissa fundamen-
tal para essa segurança.

Desenvolvimento de 
um plano global de 

intervenção no concelho 
de modo a melhorar as 

condições de segurança 
ativa e passiva no nosso 

concelho
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1. Coordenar esforços com as autoridades da Proteção 
Civil, de modo a otimizar dos recursos existentes e o 
planeamento estratégico do desenvolvimento do concelho.

2. Fomentar, participar e difundir iniciativas que 
promovam os direitos das pessoas com 
deficiência.

3. Desenvolver ações de sensibilização 
para o combate à estigmatização 
social.

4. Desenvolver ações de formação/
informação sobre a prevenção 
de riscos e comportamentos 
associados a catástrofes naturais 
ou humanas.

5. Organizar iniciativas de 
emergência/socorro que visem a 
formação dos cidadãos em áreas de 
primeiros socorros.

6. Estudar a viabilidade de sistema de 
monitorização por videovigilância em zonas 
estratégicas do concelho.

7. Desenvolver intervenções que visem a segurança dos 
peões na via publica, nomeadamente ao nível definição de 
bermas e passeios sem obstáculos, adaptados as condições 
rodoviárias.  

8. Prevenir a sinistralidade rodoviária, criando medidas 
de combate ao estacionamento abusivo e ao excesso de 
velocidade, intervindo em determinadas vias e localidades 
identificadas.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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ESPINHO 
REABILITADO E 
EFICIENTE
Espinho é muito maior do que a soma das suas partes, das suas freguesias, dos seus lugares e monumen-
tos. Fazer renascer Espinho será garantir unidade e alinhamento em todas as nossas instituições. 

Promover um concelho asseado e limpo, com urbanidade, com espaços públicos, jardins, zonas verdes e 
infraestruturas cuidadas, geridas com rigor, transparência e responsabilidade, é  um objetivo fundamental 
desta candidatura. A nova Câmara Municipal de Espinho, que pretendemos assumir, deverá ser o parceiro 
e suporte ativo para o bem-estar da população, numa perspetiva de igualdade de oportunidades e de 
acesso aos bens, equipamentos, redes e serviços. 

Simultaneamente, um concelho que pretende diferenciar-se, atrair mais população e investimento, que 
pretende ter um espaço urbano qualificado e melhorar as condições de vida dos seus habitantes não pode 
desperdiçar os esforços realizados ao longo dos anos por famílias, empresas e município, deixando este 
património edificado ao abandono e a degradar-se tal como hoje se vê por todo o concelho. 

É urgente encontrar novos equilíbrios e ações, reabilitando edifícios e espaços 
públicos, aumentando a capacidade de atração turística e empresarial, para 
tornar Espinho, de novo, um concelho relevante na região e no país. Esta é uma 
visão necessária e fundamental para que Espinho, com orgulho, seja o melhor 
concelho para viver e que apeteça visitar.
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1. URBANISMO E PLANEAMENTO
2. HABITAÇÃO E MODOS DE VIDA
3. REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 
4.  EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
5. AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
6.  SERVIÇOS MUNICIPAIS 
7. MOBILIDADE E TRANSPORTES



1.  URBANISMO  
E PLANEAMENTO

O futuro de um concelho não deverá ser delineado tendo apenas em 
conta o presente ou o futuro a curto prazo. Pelo contrário, consideran-
do que as matérias de planeamento urbano demoram a ser aplicadas 
e assimiladas no território devido ao grande número de fatores que 
diretamente intervêm com este tipo de ações, o planeamento deve-
rá visar uma estratégia a longo prazo, com uma articulação entre 
passado, presente e futuro e capaz de se adaptar às alterações que 
seguramente aparecerão.

Importa, por isso, que os mecanismos que um município possui para 
pensar e dirigir a evolução das suas estruturas urbanas sejam devida-
mente guiados e informados. Compreender as tendências de evolu-
ção no território, perceber as oportunidades de investimento/per-
muta, sinalizar e hierarquizar as intervenções segundo uma visão 
alargada e cuidada tem de ser um imperativo a cumprir. 

Espinho é muito mais do que a mera divisão geopolítica das suas fre-
guesias: contém unidades com identidade própria que deverão tam-
bém ser consideradas e compreendidas: os lugares. Será, por isso, im-
portante tomar as precauções necessárias para que os regulamentos 
e convenções associados ao planeamento não condicionem em de-
masia as intervenções no nosso concelho. Debater para compreender 
será o ponto de partida para uma transformação urbana que se quer 
e precisa, de modo a elevar os padrões de urbanidade em Espinho. 

A nossa visão é 
abrangente e dinâmica: 

olharemos para o 
presente e para o 

futuro, procurando os 
melhores planos para 
cuidar da nossa terra
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COMO VAMOS CONCRETIZAR:

1. Corrigir o Plano Diretor Municipal, de modo a garantir 
uma visão a longo prazo sólida para o concelho, evitando 
assimetrias e com aposta nas áreas mais necessitadas e 
estratégicas.

2. Promover estratégias de permuta de terrenos de modo a 
possibilitar novos investimentos.

3. Criar gabinete de apoio continuado à atualização da 
cartografia e das variantes ao PDM, de modo a garantir 
medidas de atuação mais assertivas e eficazes.

4. Proceder ao reordenamento das interseções viárias, 
executando medidas a cada condicionante local, por forma 
a garantir maior fluidez nas deslocações e redução do 
número de acidentes rodoviários.

ESPINHO REABILITADO E EFICIENTE
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2. HABITAÇÃO E 
MODOS DE VIDA

Espinho é claramente um concelho caro para habitar. Apesar de existir 
procura, os preços da habitação não estão compatíveis com as capaci-
dades económicas dos espinhenses - eles que deverão ser os naturais 
habitantes de Espinho.

A especulação imobiliária tem conduzido à desertificação e ao êxodo 
dos jovens que não conseguem as condições necessárias para habi-
tar em Espinho. A falta de um planeamento cuidado, a falta de uma 
estratégia municipal para a habitação, a falta de disponibilização de 
terrenos para a construção da habitação, bem como a falta de agilida-
de nos processos burocráticos associados à legalização da habitação, 
leva-nos a considerar o problema da habitação como um elemento 
determinante para o desenvolvimento do concelho. 

O problema na habitação não é apenas urbano, estende-se a todas as 
freguesias que durante anos viram cortadas todas as possibilidades 
de construção de habitação, ora por limitações do PDM, ora por limi-
tações de Planos de Pormenor, ora por não existir interesse dos órgãos 
administrativos em resolver o problema dos cidadãos e dos jovens ca-
sais que necessitavam de habitação.

A habitação, além de ser um bem que deverá estar acessível a to-
dos, poderá ser também um mote para a economia, inovação e coe-
são social. Assim, pretendemos solucionar o problema da habitação 
acessível, atual e disponível relacionando-o com o problema do em-
prego e da atratividade do concelho, proporcionando soluções 
inovadoras e adaptadas, de fomento à construção da habitação, em 
associação com o incentivo à instalação de empresas e à criação de 
emprego no concelho. 

As transformações 
que pretendemos 

implementar de 
forma a combater 

a  concentração do 
capital imobiliário, 

a consequente 
especulação e o 

aumento da dificuldade 
de acesso à habitação
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COMO VAMOS CONCRETIZAR:

1. Reforçar a coesão territorial, através de estratégias de 
planeamento e gestão do edificado construído.

2. Promover um mercado de arrendamento com rendas 
acessíveis, dirigido às famílias jovens e não só.

3. Criar uma base de fogos para arrendamento, em cada 
freguesia, listando os fogos municipais disponíveis e os 
fogos privados devolutos habitáveis (cujos proprietários 
pretendam usufruir dos incentivos fiscais e urbanísticos) 
visando o arrendamento acessível.

4. Identificar, com o apoio das Juntas de Freguesia, as 
carências habitacionais, de modo a estudar medidas de 
emergência de apoio aos agregados familiares.

ESPINHO REABILITADO E EFICIENTE

ESPINHO

COMPETITIVO E EM
PREENDEDO

R

35



3.  REABILITAÇÃO  
E REQUALIFICAÇÃO 

Um concelho habitado é um concelho ativo, dinâmico, cheio de con-
trastes, contradições, tempos sobrepostos e múltiplas identidades. É, 
portanto, o resultado de uma contínua produção de património, me-
mórias e emoções para os seus habitantes. Por este motivo, é natural 
que o edificado presente num concelho seja o testemunho real do 
modo de vida e história das suas gentes. Assim, o património material 
é um importante veículo para ostentar, não só a beleza, mas também 
a vitalidade de uma autarquia, de modo a expressar um passado 
que se liga a um ideal de futuro, que ora condiciona, ora liberta, para 
as escolhas vindouras.

É neste contexto que surgem os atuais desafios: como intervir no 
património existente e reutilizar o que está vago? Como reabilitar 
as habitações, os equipamentos coletivos e os espaços públicos de-
gradados? Como regenerar as zonas do concelho que, por razões 
de diversas ordens, se tornaram aglomerados de população margina-
lizadas? É sobre estes pressupostos que iremos trabalhar e criar um 
Espinho mais habitável para as suas gentes.

Deste modo, incentivar o espírito do lugar passa por incrementar a au-
toestima e o sentimento de pertença, valorizando cada comunidade 
e as suas especificidades. 

Acreditamos num 
concelho desenvolvido, 

em constante 
movimento e capaz 

de requalificar os seus 
edifícios e espaços 

públicos
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1. Promover a realização de obras de reabilitação no 
edificado, através de apoio a proprietários e inquilinos ao 
nível burocrático, de gestão e de planeamento.

2. Promover, junto dos cidadãos, ações de divulgação e 
sensibilização sobre as vantagens da reabilitação, 
identificando os incentivos fiscais e burocráticos em que a 
CME poderá contribuir. 

3. Penalizar, em sede de IMI, os edifícios devolutos, como 
forma de combate à degradação e incentivo à recuperação.

4. Criar Programa “Reabi(li)ta Espinho”, vocacionado 
para a recuperação de edifícios devolutos e em ruínas há 
vários anos, em locais estratégicos, em que o município se 
propõem a substituir o proprietário, procede à reconstrução 
do imóvel e coloca-o no mercado de arrendamento até se 
ressarcir do investimento realizado. Após ver justificado o 
investimento, o imóvel é devolvido ao proprietário.

5. Criar programa de incentivos à modernização e 
reabilitação dos estabelecimentos comerciais, com 
prioridade aos localizados junto à frente de mar, por forma a 
acelerar o florescimento do turismo.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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4. EQUIPAMENTOS 
E INFRAESTRUTURAS

Um concelho qualificado não se consegue sem uma rede de serviços 
urbanos com eficácia e competência para atuar continuamente e sem 
falhas. Tratar do concelho não consiste apenas em embelezar o centro 
e as ruas mais visitadas, mas também em cuidar, atentamente, de 
todos os lugares que fazem parte da autarquia.

Espinho, detentor de um património municipal edificado de enorme 
valor histórico e social, encontra-se degradado e a necessitar de rá-
pida intervenção. Um grande conjunto de edifícios, emblemáticos, 
vêem as suas funções condicionadas pela falta de manutenção e de 
cuidados apropriados. É por isso, urgente reabilitar os equipamentos 
existentes e restaurar as atividades que neles decorrem para gerar va-
lor económico como forma de viabilizar e sustentar operações futuras.

Ao mesmo tempo, serviços como obras de manutenção de espaços 
públicos, infraestruturas de redes de águas e vias, infraestruturas de 
apoio à praia, instalações sanitárias públicas, iluminação pública e si-
nalização deverão ser integrados horizontalmente e constituirão um 
alvo de atenção permanente para o plano que se pretende implemen-
tar.

Queremos um concelho 
sustentável e acolhedor, 

procurando gerir os 
recursos em prol dos 

bens comuns
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1. Reabilitar prédios degradados ou devolutos municipais, 
para a criação de fogos com renda acessível, procurando 
contribuir para constituição de uma base de fogos para 
arrendamento (em coordenação com outras medidas 
deste programa).

2. Valorizar conjuntos urbanos notáveis construídos 
no século XX, tornando-os uma imagem de marca da 
arquitetura de Espinho.

3. Estabelecer plano para regenerar as zonas que entraram 
numa espiral de declínio económico e social, garantindo, 
porém, a salvaguarda da identidade dos espaços a intervir.

4. Proceder a tratamento dos espaços públicos, 
nomeadamente ruas, praças e jardins.

5. Requalificar a feira, ao nível do espaço público, da 
disponibilização de novas infraestruturas e da criação de 
um conceito de feira mais característico e distintivo.

6. Fazer levantamento exaustivo e posterior intervenção nas 
redes de infraestruturas existentes, procurando resolver 
os contínuos problema verificados. 

7. Finalizar o Parque da Cidade, dotando-o de novas 
valências fundamentais para o usufruto do cidadão. 

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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5.  AMBIENTE E 
QUALIDADE DE 
VIDA

Os conceitos de ecologia e sustentabilidade estão intimamente rela-
cionados com a noção de urbanidade, sociedade e civilização. Uma 
autarquia será um concelho sustentável se zelar pelo seu ambiente 
urbano, desenvolver ações de preservação da biodiversidade e se 
utilizar conscienciosamente os seus recursos naturais.

Espinho, como se sabe, possui importantes vantagens no campo dos 
recursos naturais que deverá saber explorar de forma sustentada e 
proveitosa.

Contudo, a sustentabilidade de um concelho não se verifica apenas 
no modo como explora os seus recursos naturais, mas também pela 
forma como otimiza e racionaliza os gastos desses mesmos recursos. 
Neste sentido, a utilização da água deverá ser um ponto a rever e cor-
rigir, aplicando estratégias para a reutilização deste recurso e, ao mes-
mo tempo, procurando diminuir o custo atual deste bem essencial.

Por outro lado, importará também certamente investir numa melhoria 
da gestão dos resíduos na freguesia, procurando uma maior sistema-
tização e otimização dos meios disponíveis.

Concelho limpo, 
asseado e sustentável: 

uma meta a conquistar 
e um dever cívico que 

teremos para com a 
humanidade
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1. Melhorar a qualidade ambiental do concelho, 
tornando os espaços envolventes arborizados, com 
maior permeabilidade e abertos à utilização de todos os 
moradores da cidade.

2. Criar plano para a gestão sustentável e 
reabilitação dos espaços públicos, 
melhorando a qualidade de vida da 
população e da utilização do espaço 
urbano.

3. Consolidar estruturas verdes 
existentes, reabilitando e 
estabelecendo ligações com os 
espaços públicos adjacentes.

4. Desenvolver iniciativas de 
sensibilização para a preservação 
da biodiversidade.

5. Promover uma utilização mais 
eficiente dos recursos naturais, 
quer nos serviços camarários, quer nas 
habitações privadas. 

6. Levar a cabo ações de remoção da publicidade abusiva 
e selvagem e promover maior fiscalização junto das 
entidades privadas responsáveis pela sua colocação.

7. Enquadrar a utilização do graffiti e outras expressões de 
artes urbanas, de modo a valorizar a criação resultante em 
espaços apropriados.

8. Criar sistema integrado de gestão eletrónica do lixo, 
georreferenciando ecopontos, por forma a saber quais 
necessitam de recolha, evitando custos desnecessários de 
deslocações em vão.

9. Adicionar aos ecopontos existente, depósito de recolha de 
óleos alimentares usados, garantindo melhor qualidade 
ambiental.
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6.  SERVIÇOS 
MUNICIPAIS

O programa que se apresenta e que se pretende implementar leva-
rá a cabo, num amplo processo de participação e compromisso, um 
propósito fundamental: melhorar a gestão da autarquia, tornando-a 
mais eficiente, autónoma e com melhor capacidade de resposta aos 
problemas de funcionamento atuais. Como consequência destas alte-
rações, prevê-se uma autarquia mais próxima dos cidadãos e com 
mais disponibilidade e capacidade para solucionar os problemas dos 
munícipes.  

Pretendemos uma Câmara mais aberta e mais disponível para to-
dos os espinhenses, garantindo a crescente participação informada 
dos cidadãos na formação das decisões, quer nas que lhes dizem di-
retamente respeito, quer nas que tenham impacto no património, no 
ambiente, na economia, na cultura, no tecido social ou na imagem do 
concelho. Só será sustentável uma governação em que a participação 
dos cidadãos tenha um lugar de destaque. 

Ao mesmo tempo, apostar-se-á no trabalho direto e horizontal com as 
Juntas de Freguesia, encaradas como parceiros ativos, desenvolvendo 
fortes sinergias de trabalho, unido e colaborativo, em torno de um 
objetivo comum: a melhoria do bem-estar de todos os espinhenses.

Competência, 
coordenação e trabalho 

em equipa: o nosso 
ponto de partida para 

um concelho renovado
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1. Reformar os instrumentos de gestão municipal, adotando 
um sistema de gestão estratégica baseado em objetivos 
e na fácil compreensão dos documentos associados ao 
suporte de decisões e prestação de contas.

2. Estabelecer novos mecanismos de avaliação interna da 
CME, promovendo análise cuidadosa e permanente 
acerca do trabalho realizado, com vista à melhoria da 
interação entre serviços camarários e munícipes.

3. Apostar na dinâmica do orçamento participativo em 
Espinho, assegurando clareza no processo e otimizando a 
articulação dos calendários dos orçamentos participativos 
das Juntas de Freguesias com o do município. 

4. Criação de uma app “Espinho, cidadão ativo” que permite 
comunicar em tempo real todos os problemas da freguesia, 
garantindo uma resposta assertiva e atempada.

5. Apostar na gestão sustentável do património municipal.

6. Simplificar mecanismos de legalização do edificado.

7. Implementar sistema rigoroso de gestão orçamental, 
sustentável e em constante atualização, de forma a articular 
as medidas expostas neste programa.

8. Usar linguagem e terminologia acessível a todos nos 
documentos, debates ou ações desenvolvidos pela CME.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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7.  MOBILIDADE E 
TRANSPORTES

Um Município acessível a todos: o sistema de mobilidade de Espinho 
tem de ser dimensionado a partir desta premissa, com o objetivo de 
aumentar o nível de acessibilidade dos seus habitantes e visitan-
tes a serviços, escolas, emprego, zonas de lazer, informação e cultura, 
fazendo com que o elemento central devam ser as pessoas e não os 
automóveis.

A atual estrutura de mobilidade urbana deve ser repensada de 
modo a englobar melhores soluções para a circulação automó-
vel, buscando uma ideia de espaço público partilhado. Para que 
tal seja possível, o espaço urbano deverá ser mais envolvente e  
multifacetado. 

Os transportes coletivos deverão ser uma alternativa realmente viável 
e capaz de unir as diferentes freguesias e os estacionamentos abusi-
vos deverão dar lugar a espaços para utilização dos peões. Ao mesmo 
tempo, será preponderante a implementação de diversas medidas de 
gestão do espaço publico e da mobilidade, que encorajem a uti-
lização dos modos suaves de locomoção e penalizem as infrações 
que coloquem em causa a acessibilidade universal aos espaços do 
concelho. 

Queremos um concelho 
capaz de proporcionar 

aos seus utilizadores as 
melhores soluções de 

mobilidade e transporte 
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1. Apostar na melhoria das acessibilidades e circulação 
pedonais, através da criação de um Plano de Acessibilidade 
Pedonal, que pretenderá analisar e garantir as condições de 
acessibilidade universal e segurança a todos os espaços e 
equipamentos públicos da cidade.

2. Ampliar a rede de passeios multifuncionais, valorizando 
mais o espaço público e a interação ente os peões, 
os serviços, o comércio, os transportes coletivos e o 
automóvel.

3. Incrementar rede de ciclovias, apostando neste modo de 
locomoção como uma alternativa totalmente válida aos 
transportes motorizados. Para tal, deverão ser estudados 
circuitos contínuos e integrados, que permitam o acesso às 
diferentes zonas do concelho.

4. Promover a mobilidade elétrica, incentivando táxis, 
empresas e particulares a investir em veículos elétricos. Para 
tal, serão disponibilizados os postos de carregamento de 
baterias para estes automóveis.

5. Implementar o Programa “Espinho sem barreiras” para 
melhorar as acessibilidades de quem tem mobilidade 
reduzida ou condicionada.

6. Rever plano de estacionamento no concelho, criando 
medidas alternativas para o parqueamento automóvel a 
custos acessíveis e adaptadas às circunstâncias de cada 
lugar. 

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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ESPINHO 
COMPETITIVO E 
EMPREENDEDOR
As autarquias são resultado do contributo ativo dos seus participantes, dando espaço para cruzamentos 
potenciadores de inovação, de parcerias, de desenvolvimento e para gerar riqueza e valor. O trabalho em 
rede das autarquias da Área Metropolitana do Porto será uma mais-valia para o nosso concelho.  

Tornar o concelho competitivo e universal sem nunca esquecer que este dependerá diretamente do apoio 
aos empregadores, promovendo a sua capacidade de decisão e gestão empresarial, em termos de conhe-
cimentos, qualificações e competências, para que possam melhorar o desempenho das suas atividades, 
passa por uma visão estratégica a longo prazo e devidamente coordenada com os fluxos nacionais e inter-
nacionais da economia.

Espinho deverá ser cada vez mais uma autarquia colaborativa, apoiada na intervenção coletiva e integrada, 
multissetorial e institucional de todos os seus protagonistas. É, por isso, necessário mobilizar e potenciar 
a enorme riqueza de recursos humanos, saberes e capacidades organizativas já existentes, com vista ao 
contínuo desenvolvimento e fortalecimento deste fundamental vetor de expansão social.

Iremos incentivar o turismo e o empreendedorismo, tirar partido do mar, 
divulgar o concelho e trabalhar no apoio à criação de novas empresas, na 
atualização da economia existente e na sua adaptação para uma visão de 
futuro de modo a criarmos uma nova identidade, uma oferta diferenciadora – 
uma marca sustentável, reconhecível e duradoura.
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ESPINHO ATRATIVO E EMPREENDEDOR

1. VISÃO METROPOLITANA
2. ECONOMIA E EMPREGO
3. TURISMO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
4. INOVAÇÃO E ECONOMIA DIGITAL
5.  CONHECIMENTO
6. CIDADE MAR
7.  EVENTOS E GLOBALIZAÇÃO



1.  VISÃO 
METROPOLITANA

Espinho insere-se na Área Metropolitana do Porto (AMP) e, como tal, 
tem papel preponderante no seu desenvolvimento. Importa dotar a 
região de um quadro estratégico e politico que permita maximizar 
o princípio de atuação nacional e europeu da territorialização de 
políticas.

Para que tal seja possível, é necessário unir esforços com as diversas 
autarquias que compõem a AMP. Um protocolo, já assinado, efetiva as 
medidas a desenvolver colaborativamente e de uma forma sustentada.

O objetivo é, por isso, estabelecer um conjunto de ações em rede 
dirigidas ao território para as novas centralidades. 

Certos de que este protocolo será um vetor preponderante para o in-
cremento da produtividade, competitividade e melhoria da qualidade 
de vida da população da AMP, os nossos esforços alinham-se, assim 
com os desejos de sucesso e prosperidade da população.

A nossa  visão é comum 
e colaborativa: integrar 

Espinho num ideal de 
conjunto para potenciar 

o desenvolvimento do 
concelho
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1. Estabelecer relações de parceria e colaboração com 
as autarquias integrantes da AMP, gerando maior 
capacidade administrativa e autonomia em prol da região. 

2. Dinamizar e promover, a nível nacional e 
internacional, o potencial económico da 
metrópole.

3. Colaborar com AMP na criação 
de uma Agência junto da 
Comissão Europeia (CE), em 
Bruxelas, permitindo intervir 
atempadamente na preparação 
dos programas europeus.

4. Desenvolver políticas de 
promoção do território e do 
turismo, com vista ao crescimento 
turístico de uma forma sustentável e 
planeada.

5. Estabelecer medidas de combate à 
dependência do automóvel dentro da 
metrópole, promovendo uma melhor qualidade 
e integração dos serviços de transporte coletivos 
existentes.

6. Promover, em parceria com as autarquias da AMP, 
estratégias de inclusão e apoio social, com vista à 
otimização dos recursos existentes numa lógica de 
colaboração e de partilha intermunicipais.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:

ESPINHO COMPETITIVO E EMPREENDEDOR
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2.  ECONOMIA E 
EMPREGO

É urgente inverter a tendência de desemprego e precariedade que se 
tem verificado no concelho de Espinho. O papel da CME deverá passar 
por apoiar os trabalhadores, empresas e empregadores fomentando 
uma nova dinâmica económica, social e afetiva. Um concelho com 
maiores níveis de empregabilidade oferece aos seus cidadãos uma 
maior realização, bem-estar e, por isso, felicidade. E é neste aspeto 
que queremos melhorar e tornar a autarquia mais feliz.

Pretendemos apoiar os trabalhadores, desempregados e empre-
gados, que queriam entrar no mercado de trabalho ou mudar de área, 
dando oportunidades de formação, apostando numa mais eficaz qua-
lificação e adequação dos nossos recursos humanos às necessidades 
da economia.

Ao mesmo tempo, será apoiando as empresas que conseguiremos 
tornar Espinho mais competitivo e inovador. Torna-se, assim, fun-
damental concentrar esforços e incentivar o empreendedorismo, in-
citando a que seja colaborativo e gerador de novas ondas de inves-
timento e inovação. Procurando que se estabeleçam relações entre 
os diversos agentes económicos do concelho, potenciando a criação 
e renovação de emprego.

A nossa missão: gerar 
novos posto de trabalho, 
novas áreas de atuação 
e criar condições para o 

sucesso dos espinhenses
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1. Desenvolver um plano estratégico de atração de 
investimento nacional e internacional para vários setores 
de atividade, promovendo a criação de emprego e o 
desenvolvimento do concelho.  

2. Criar bolsas ou prémios de apoio à inovação 
das profissões tradicionais, procurando 
apoiar os jovens que têm ideias de 
criação de negócios relacionados 
com Espinho e as suas tradições.

3. Desenhar Programa de 
Empreendedorismo e 
Empregabilidade para os 
Jovens. Este programa poderá 
articular diversos agentes 
económicos, aproximando os 
jovens do mercado de trabalho e 
incentivando a produtividade e a 
excelência. 

4. Disponibilizar espaços inutilizados 
pertencentes à CME para a instalação 
temporária de start-ups e projetos de 
empreendedorismo, resultando num apoio face às 
despesas de investimento.

5. Dar incentivos fiscais ou financeiros às empresas que 
contribuírem para os objetivos estratégicos do concelho, 
ajudando a capitalizar os clusters existentes ou novos.

6. Promover o mercado e as mostras periódicas de rua, 
nomeadamente ao nível da feira, estudando novas 
abordagens comerciais.

7. Desenvolver, nos locais mais estratégicos e benéficos para 
o efeito, núcleos para a localização de novas atividades 
económicas.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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Em Espinho, possuímos características únicas, desde o clima à paisa-
gem, do património histórico material e imaterial aos produtos tradi-
cionais e à gastronomia, dos bens e equipamentos às atividades asso-
ciadas ao mar. Todos estes aspetos são fundamentais na atratividade 
do concelho. 

A aposta no turismo potencia e ajuda na distinção competitiva do 
concelho em termos nacionais e internacionais. Trazer mais pessoas a 
significa dar a conhecer o que de melhor existe no município, corrobo-
rando com a criação da marca Espinho, enquanto valor distintivo e 
identitário.

Simultaneamente, o comércio e os serviços adquirem, em Espinho, 
um papel fundamental do ponto de vista económico. É urgente 
desenvolver políticas de apoio e promoção do comércio. Um novo 
conjunto de estabelecimentos deve surgir no concelho, explorando 
novos campos, através de uma maior qualificação, diversificação, mo-
dernização e reforço dos laços de proximidade com a população local. 
Ao mesmo tempo, uma variada oferta ao nível dos serviços, com 
marcada presença e facilidade de acesso será a chave para um maior 
envolvimento dos habitantes, visitantes e turistas em Espinho. 

Para atingir este propósito, será necessário investir numa mais eficien-
te estratégia de planeamento e ordenamento das zonas comerciais 
e de serviços do concelho, procurando articular os produtos/serviços 
com a procura, contrariando eventuais segregações geográficas ou  
fenómenos de sazonalidade. 

Consideramos o turismo 
um campo essencial 

para o desenvolvimento 
do concelho. Queremos 

colocar Espinho  no 
mapa e potenciar as 
qualidades do nosso 

concelho

3.  TURISMO, 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS
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1. Criar um Plano de Desenvolvimento Turístico que 
promova Espinho como parte da área metropolitana com 
oferta muito distintiva e que permita captar parte da 
afluência de turistas estrangeiros ao Porto.

2. Integrar as centralidades turísticas, através da 
sinalização e requalificação de zonas de elevado potencial, 
contribuindo para uma estratégia de conjunto.

3. Enriquecer e densificar a oferta turística, através da 
integração de atividades culturais e experiências que 
permitam a interação do visitante com o modo de vida e 
atividades históricas dos espinhenses.

4. Apostar na gastronomia e incentivar a criação de um 
conceito de cozinha tipicamente espinhense. 

5. Criar programa Guias da Cidade de Espinho, procurando 
criar uma bolsa de jovens interessados na divulgação da 
cidade para que possam desenvolver ações de integração, 
mostra e guia na cidade.

6. Implementar a campanha “Espinho Shopping 
Destination”, afirmando o comércio de Espinho como um 
fator distintivo para turistas e locais.

7. Facilitar a instalação de novos estabelecimentos de 
comércio e serviços, especialmente do comércio tradicional.

8. Estudar incentivos ao arrendamento de instalações para 
fins comerciais/serviços, proporcionando ao senhorio uma 
bonificações pelo contributo à melhoria da economia local.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:

ESPINHO COMPETITIVO E EMPREENDEDOR
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Espinho, embora submerso numa aparente letargia de desenvolvi-
mento, possui especiais potencialidades do ponto de vista na inova-
ção e investigação. Considerando as suas características geográficas, 
ambientais, sociais e humanas – e não descorando os mecanismos de 
inovação já existentes – deve-se reforçar a inserção das suas institui-
ções de investigação nas redes internacionais e fomentar o diálogo 
e transferência de conhecimentos para as atividades económicas, 
sociais, culturais e criativas, potenciando o reposicionamento compe-
titivo da economia do concelho, em termos nacionais e internacionais.

Através de estratégias de aproximação institucional, Espinho deve 
promover a ligação da investigação às grandes universidades e 
centros de pesquisa da região, assim como ao tecido empresarial, 
fomentando a inovação e facilitando o aprofundamento das relações 
entre os três setores.

Serviços inovadores, tecnologicamente avançados, atuais e perti-
nentes, que fomentem a partilha do conhecimento e facilitem a inte-
ração entre as diversas partes são um meio eficaz para o desenvolvi-
mento económico e para a criação de valor.

Na mesma linha queremos apostar no ensino da programação. Per-
cecionada como uma linguagem alternativa a programação visa capa-
citar os cidadãos com competências altamente valorizadas e críticas 
na criação de uma economia moderna.

Espinho ligado às 
redes da inovação 

e investigação. 
Queremos um concelho 

empreendedor e ativo

4.  INOVAÇÃO E 
ECONOMIA DIGITAL
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1. Instituir gabinete de apoio à inovação e ao 
empreendedorismo, aproximando jovens investidores das 
empresas do mercado.

2. Promover projeto estruturante “Espinho da Inovação”, 
através da atração e fixação de estudantes, investigadores 
e empresas para o investimento e desenvolvimento de 
infraestruturas físicas e humanas para o desenvolvimento 
de Espinho.

3. Alicerçar uma rede intermunicipal de trabalho entre 
as instituições de ensino existentes e os centros de 
investigação e empresas dos municípios vizinhos, de 
modo a proporcionar aos nossos estudantes um contacto 
mais próximo, vívido e assertivo com o mercado e com as 
práticas atuais.

4. Organizar concurso de inovação, aberto a toda a 
população, procurando novas ideias e iniciativas a aplicar 
no concelho.

5. Criar, dentro da CME, o Departamento da Inovação, com 
o objetivo de identificar e hierarquizar as necessidades/
oportunidades de inovação nos serviços da CME ou em 
bens do concelho, implementando novos sistemas de 
gestão apoiados nas tecnolgias digitais.

6. Desenvolver programa de ensino de programação 
informática, capacitando os cidadãos para a entrada no 
mercado do digital e na indústria 4.0.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:

ESPINHO COMPETITIVO E EMPREENDEDOR
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O trabalho que os espinhenses tão habilmente têm vindo a desen-
volver ao longo de décadas - resultado de saberes e aprendizagens 
adquiridas - devem ser valorizados e admirados. Os conhecimentos 
que possuem ganharão mais valor e interesse se partilhados com o 
mundo e, como retorno, para além do reconhecimento de Espinho 
como município do conhecimento e das consequentes transforma-
ções económicas e sociais advindas, esperamos cultivar em todos os 
cidadãos a criatividade, o empreendedorismo e a formação como par-
te do estilo de vida espinhense.

Uma aposta séria e contínua na partilha do conhecimento e dos 
saberes adquiridos poderá tornar Espinho numa marca de distinção 
e posicionar o município no mapa das autarquias mais vanguardistas 
e atrativas a nível nacional e internacional.

Assim, este programa propõe investir em áreas características do 
concelho de Espinho, como o cinema, as artes performativas, a astro-
nomia, a arte xávega ou a música, criando estratégias para a alicerçar 
um crescimento contínuo e sustentado e, ao mesmo tempo, permi-
tindo a sua divulgação.

Encontrar e valorizar o 
que de melhor há em 
Espinho para sermos 

berço do conhecimento 
e expressão da cultura

5.  CONHECIMENTO
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1. Dinamizar colóquios de partilha do conhecimento e das 
inovações, abertos a toda a população, lembrando que 
acesso à informação deverá também ser democrático.

2. Promover a criação de startups que apostem na 
utilização dos recursos materiais, imateriais e humanos 
de Espinho, trazendo mais-valias em formação e 
divulgação para o nosso concelho.

3. Criar programa de gestão sustentada para apoio a 
iniciativas, novas ou existentes, que promovam a afirmação 
de Espinho enquanto concelho do conhecimento. O 
apoio será prestado ao nível do planeamento, gestão e 
divulgação das atividades/produtos.

4. Utilizar a rede de bibliotecas municipais como meios para 
o acesso à informação relativamente às diferentes culturas, 
promovendo atividades que visem o diálogo intercultural.

COMO VAMOS CONCRETIZAR:
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A história de Espinho encontra-se diretamente relacionada com o 
mar. Sentir e dizer que o mar é nosso é uma verdade que só os espi-
nhenses sabem falar. Foi do mar que nasceu Espinho e foi no mar que 
se construiu esta teimosia que mais tarde se fez cidade. Espinho foi 
um exemplo, desenvolveu- se e renovou-se, avançou, enquanto co-
munidade e espaço de convivência, de trabalho, de empreendedoris-
mo e inovação, cultura e lazer, sempre com adversidade e sempre com 
o mar por perto. 

Mas, para que esta relação possa voltar a ser proveitosa para a popula-
ção que em Espinho habita, trabalha e visita temos, forçosamente, de 
reavivar esta ligação, renovando- a com novas perspetivas, outras 
iniciativas, atividades e, sobretudo, com novos intervenientes. Foram 
já várias as gerações que contemplaram o mar sem saber o que fazer, 
sem perceber o seu valor, o seu potencial e o quanto vale para Espinho 
ser competitivo, atrativo e diferenciador numa perspetiva de décadas 
futuras. 

É com uma visão mais abrangente e ambiciosa que Espinho deve afir-
mar-se explorando e otimizando os seus recursos, em termos nacio-
nais e internacionais, como uma Cidade Mar de excelência: um espa-
ço urbano que celebre este recurso natural e dele tire benefício, quer 
através das atividades económicas marítimas, da investigação e dos 
recursos energéticos, quer através da atividade turística, comercial, 
bem como das atividades culturais, recreativas e de lazer que importa 
recriar e explorar.

Mar de infinitas 
maravilhas: a história 

e tradição do nosso 
concelho que se liga 

a um ideal de futuro e 
prosperidade

6.  CIDADE MAR

ESPINHO  
COMPETITIVO E EMPREENDEDOR

É TEMPO DE ESPINHO
NUNO LACERDA 2017 | 2021

ESPINHO

ES
PI

NH
O

ESPINHO

VISÃO 
ESTRATÉGICA 

PARA ESPINHO

 VI
VO

 E
 IN

CL
US

IVO

REABILITADO E EFICIENTE COMPETITIVO E EM
PREENDEDO

R

58



COMO VAMOS CONCRETIZAR:

1. Desenvolver a frente de mar como um espaço essencial 
para a afirmação do nosso concelho, com uma abordagem 
global, abrangendo variados setores.

2. Promover polos de investigação sobre o mar, unindo 
Espinho a centros de investigação universitário e criando 
condições para a sua implementação no que se refere 
aos estudos sobre o meio aquático e sobre as alterações 
climáticas e subida do nível médio das águas do mar. 

3. Privilegiar o desporto, afirmando o concelho como capital 
dos desportos de praia e mar.

4. Integrar a procura turística com as atividades lúdicas 
e profissionais relacionadas com o mar, permitindo a 
divulgação e diferenciação do concelho para os visitantes.

5. Desenhar um conjunto de tendências e oportunidades que 
fortifiquem as possibilidades e usos da frente marítima, ora 
incentivando a economia existente, ora promovendo o 
surgimento de novas atividades.

6. Desenvolver ações e experiências relacionadas com o 
mar e a sua exploração, nomeadamente a Pesca Turística.

ESPINHO COMPETITIVO E EMPREENDEDOR
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7.  EVENTOS E 
GLOBALIZAÇÃO

Um concelho mais cosmopolita, moderno e com importância ao nível 
nacional e internacional tem que necessariamente investir na produ-
ção, divulgação e promoção dos seus produtos, da sua terra, dos seus 
serviços e da sua gente. 

Com vista à globalização, o concelho de Espinho deverá ser convida-
tivo à instalação e investimento de empresas dos diferentes setores 
de atividade económica e social. O desenvolvimento de fatores como 
inovação, investigação, criatividade e trabalho passa necessariamente 
por atrair para Espinho mais e melhores empresas. 

Paralelamente, acolher e integrar povos de diferentes culturas, para 
habitar ou apenas para visitar, contribuirá para um maior dinamismo 
económico e para o enriquecimento social e cultural. Para cumprir 
estes propósitos a aposta numa convivência harmoniosa e tolerante 
deve ser reforçada, valorizando as vantagens da interculturalidade.

Porém, para se conseguir uma maior projeção nacional e internacio-
nal e a partilha dos valores do concelho, será absolutamente necessá-
rio dinamizar e divulgar um conjunto de eventos, estratégicamente 
planeados e integrados de forma sustentável e direcionada. Apostar 
na identidade de Espinho, gerando distinção, recusando a  banaliza-
ção e a cultura de massas indiferenciada e repetitiva, passará pela cria-
ção de eventos catalizadores da economia e das dinâmicas internas 
do concelho, promovendo escolas, artistas e associações. A colabora-
ção entre os diferentes intervenientes deste processo proporcionará 
uma rede de agentes culturais capazes de criar uma dinâmica inova-
dora e diferenciadora. 

Queremos um concelho 
global, dinâmico e 

de portas abertas ao 
mundo, aspirando  o 
desenvolvimento do 

concelho e a valorização 
além fronteiras
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COMO VAMOS CONCRETIZAR:

1. Promover a marca Espinho Business District, como 
símbolo da vocação do concelho para acolher e dar 
condições de prosperidade às empresas nele sediadas.

2. Implementar ampla rede de difusão económica de 
Espinho, promovendo eventos destinados a divulgar as 
iniciativas de empreendedorismo locais, convidando os 
autores dos projetos de empreendedorismo a mostrarem os 
seus produtos e ideias. 

3. Estabelecer rede de Embaixadores de Espinho, 
promovendo, com o apoio de espinhenses com papéis de 
visibilidade pública em diferentes setores, Espinho como 
destino de excelência e economia em crescimento.

4. Estabelecer medidas de apoio à integração de novos 
residentes estrangeiros.

5. Desenvolver uma estratégia integrada de apoio e 
promoção de eventos de divulgação nas áreas do 
conhecimento, da cultura, das artes  e do desporto 
de âmbito nacional e internacional e com impacto na 
economia local.

6. Criar, em parceria com a Junta de Freguesia, “Festival 
Espinho Ibérico” na época da Páscoa para mostrar 
o melhor de Espinho e as raízes vanguardistas, 
diferenciadoras e modernistas da nossa cultura local.

7. Criar a marca “Aldeias de Pesca”, criando um novo 
conceito para o turismo com gastronomia, comércio 
artesanal e local. A operação iniciará em Silvalde e  poderá 
ser alargada a todo o território piscatório, com possibilidade 
de expansão da marca a outras autarquias, procurando uma 
estratégia em rede.

ESPINHO COMPETITIVO E EMPREENDEDOR
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JUNTAS  
DE FREGUESIA

NÓS SABEMOS O QUE FAZER 
PELO NOSSO CONCELHO E 
TEMOS PROPOSTAS CONCRETAS
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Nuno Pinto de Almeida

Manuel Fernando R. Moreira Santos

Maria Leonor O. Rodrigues Carvalho

Fernando Gomes Fernandes

José Fernando F. de Sousa Pinto

Sónia Cristina Gonçalves Oliveira

Mário Joaquim Gomes Devezas

Guilhermino Pedro de Sousa Pereira

Liliana Almeida Carmo Fernandes

Manuel Augusto Gomes Novais

Manuel Adelino Gomes da Silva

Rita Isabel Casaca Ribeiro

Manuel Alberto Marques da Costa

Adolfo Gonçalves de Oliveira

Tânia Carina Correia e Silva

Hugo Daniel da Mota Santos

Tiago Miguel Ferreira Sousa

Dulce Marlene Neves Ferreira

Joaquim Rodrigues de Oliveira

Gabriel Maia Soares

Palmira Pereira Pinho

Sérgio Manuel F. Barracha

Joaquim Rodrigues Dias Duarte

Juliana Moreira Z. Rocha Nunes

Carlos Moreira Lopes

Rosa Maria Jesus Almeida Santos

Jorge Eduardo da Nave Pina

João Carlos Lima Curral

Lurdes P. Rebelo

António Rodrigues Freire

Carlos Monteiro R. Canelas

Maria Jose Cardoso O. Rebelo

António Rodrigues Macêda 

José Manuel Venâncio

Ana Luísa S. Gonçalves

Ricardo Marques de Matos

Braz Augusto N. Silva

Carla Margarida L. Reis

José António B. Ramos 

Ricardo Manuel da S. Sá

Maria Manuel B. Cruz

Paulo Valente Correia de Castro

Jose Maria P. Beleza

Vera Cristina M. Quintãos

António Pereira de Almeida

José Pereira Jesus

Ana Luísa D. Monteiro

José Higino O. Reis 

Maria José Vieira P. Silva

José Carlos Silva Teixeira

Pedro Nuno de Oliveira Tavares

Cátia Daniela da Silva Carvalho

Hélder Manuel Mendes de Freitas

José Manuel Alves Novo

Daniela Cristina da Cunha Ramos

Joaquim Martins Vieira

Celso Nuno Ventura de Sá

Sara Susana Alves Pereira

Marco Alexandre Pinto Oliveira

António Manuel Cruz Oliveira

Maria de Lurdes da Silva Marques

Carlos Alberto Pereira de Pinho

João Manuel Rodrigues Folha

Eva Maria Fernandes Maganinho

Alexandre Filipe S. Gomes da Rocha

António Carlos da Costa Araújo

Patrícia Alexandra F.Maganinho

Joaquim Pereira da Silva

Hugo Filipe Rodrigues da Rocha

Marta Sofia Carvalho Silva Teixeira

Apoiamos 

ANTA E GUETIM ESPINHO SILVALDE

PARAMOS
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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

DEMOCRACIA, COMPETÊNCIA 
E CONHECIMENTO SÃO OS 
VETORES PARA UMA NOVA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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ROSA DUARTEJORGE PINA

ADOLFO ROCHA

RUI FIDALGO SARA RESENDE

MANUEL NOVAISISABEL RESENDEJOÃO BASTOS

PEDRO TAVARES

GUILHERMINO PEDRO

ANTÓNIO
TEIXEIRA LOPES

JOANA DEVEZASJOÃO CARAPETO

FILOMENA 
MAIA GOMES

José Manuel A. Novo

Maria José S. Quintãos

Luís de Oliveira P. Marques

António Augusto Camilo

Maria José C. Rebelo

Celso Nunes V. de Sá

Jacinto João P. Noronha

Fernanda Maria G. Bastos

André Rodrigues Rocha

Ruben Maia Soares

Arabela Carvalho

Emanuel Oliveira

Nuno Filipe Costa

Liliana Guedes

António Cavacas

José Mário Cachada

Isabel Maria Santiago

Mª. Fátima Ferreira

João L. Curral
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CÂMARA MUNICIPAL

UMA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
E COM INDISCUTÍVEL CAPACIDADE 
DE TRABALHO, COM PROVAS 
DADAS NAS SUAS ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS
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MIGUEL REISNUNO LACERDA

MARIANA LIMA LUIS CANELAS SÉRGIO GOMES

CATARINA CURRALRUI TEIXEIRAPEDRO DEVESASFÁTIMA SILVEIRA

JOSÉ LUÍS BRANDÃO

MIGUEL VENÂNCIO

ANA PAULA AFRICANO

UMA EQUIPA, UMA MISSÃO, 
UM OBJETIVO:

A EXCELÊNCIA EM ESPINHO
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COMISSÃO  
DE HONRA

Rosa Maria Albernaz | Deputada

É TEMPO DE ESPINHO
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ESPINHO NÃO PODE PERDER 
MAIS TEMPO, ESPINHO 
NÃO PODE PERDER ESTA 
OPORTUNIDADE
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Alberto Almeida | Professor

Alfredo Rocha | Bancário

Alice Rocha | Professora

Almerinda Olga | Professora

Álvaro Monteiro | Médico

Américo Castro | Chefe de Armazém

Antenor Pereira | Técnico de Contas

António Brito | Bancário

António Camilo | Téc. Telecom.

António Canelas | Professor

António Cavacas | Advogado

António Lacerda | Engenheiro

António Octávio (Toninho) | Emp. Esc.

Artur Couto | Empresário

Avelino Zenha | Director de Vendas

Benjamim Gil | Professor

Carlos Veríssimo | Engenheiro

Dalila Teixeira | Técnica de Vendas

Dário Capela | Economista

Eduardo Gonzaga | Engenheiro

Eunice Couto | Professora

Fernando Meneses | Tipógrafo

Filomena Maia Gomes | Advogada

Geménio Resende | Engenheiro

Jacinto Noronha | Bancário

João Monteiro | Engenheiro

Jorge Monteiro | Engenheiro

Jorge Sá  | Serralheiro  

José Adelino | Metalúrgico

José Azevedo | Professor Universitário

José Carlos Couceiro | Professor

José Carlos Gonçalves | Industrial

José Curral | Economista

José d’Alte Pinho | Técnico Comercial

José Luís Peralta | Médico

José Neves | Comerciante

José Reis (Zé Rola) | Encarregado

José Teixeira | Funcionário Público

Lurdes Rebelo | Dout. Bioquímica

Manuel da Mana | Metalúrgico

Manuel Dias | Técnico Fabril

Manuela Seoane Iglésias | Médica

Mª. Angelina Reis (Bártolo) | Dir.Hoteleira

Miguel Batista | Engenheiro

Noémia Leite de Melo | Professora

Nuno Almeida | Advogado

Olga Sá | Técnica de Transportes

Paula Colaço | Empregada Fabril

Pedro Batista | Economista

Rosa Maria Albernaz | Deputada

Rosa Maria Cruz | Médica

Sandra Ribeiro | Empresária

Saudade Teixeira Lopes | Professora

Teresa Soares da Silva | Médica
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CONTAMOS 
CONSIGO.

ESPINHO PRECISA DE TODOS.
CONTE CONNOSCO.
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