


SAO MIGUEL AÇORES
A FORçA TRANOUILA

dl Economia
- Concluir a 2.a fase do Parque Tecnolóqico de São Miquel - Nonaqon;
- Fomentar o desenvolvimento econóníico da ilha de São Miguel, ássente numa estratégia de valorização dos
recursos locais;
- Apoiar a manutenção do emprego e das empresas face aos constrangimentos originados pela COVID-19;
- Disponibilizar apoio à criação e dinamização de espaços para a incubação de novas ideias de negócio, em
estreita liqaÇão com as entidades científicas e tecnolóqicas da Região;
- lncentivár á valorização e promover a certif icação de pÍodutos locáis, íomentando a adesão à Marca Açores;
- Apoiar as empresas exportadoras e inovadoras;
- lricentivar o desenvolvimento económico dos sêtores agroalimentares, turísticos e da economia do marl
- Apoiar o comércio tradicional;
- Apostar nos programas de desenvolvimento do artesanato;
- Fomentar a inova(ão nos produtos, processos e serviços, de forma a assegurar a competitividade das empresas;
- Apoiar a diversiflôação do tecido empresarial local, com vista ao seu fortalecimento.
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- Promover a qualificação dos recursos humanos, adequada às necessidades da ilha, para melhorar a sua
empregabilidade;
- Apoiai a formação prof issional, criando oportunidades de acesso a prof issões com saída no mercado de trabalho;
- Eitimular a criáção de emprego, através da valorização e captação de projetos empreendedores e de apoio às
mrcroempresas.

6 Habitação

- Lançar a empreitada de construção das infraestruturas do loteamento dq Galega, Ribeira das Tainhas - 1a fase;
- lniciâr os procedimentos para construção da 2a fase do loteamento das Aguas Quentes - Furnas;
- Lançar a empreitada de construção das infraestruturas do loteamento de Santa Clara;
- Conôlusão da empreitada Foros ile Solmar;
- LanÇar a empreitada de construÇão das infraestruturas do loteamento dos Biscoitos - Fetelras;
- Lanêar a embreitada de construião das infraestruturas do loteamento de São Vicente Ferreira - 3a fase;
- Laniar a emóreitada de construçâo das infraestruturas do loteamento da Canada do Loureiro, São Roque - la fase;
- LanÇar a enipreitada de concluÉão do empreendimento de Trás-os-Mosteiros, na Ribeira Grande;
- AquÍsição e requalificação, para arrendamento ou venda, dos edifícios habitacionais "abandonados";
- Promover operaÇões dê reabilitaÇão urbana para habitação e espaços comerciais nos núcleos históricos;
- lnterliqar a feabiÍitacão Urbana aó reforço da oferta de hâbitações à custos controlados de autoconstruÇão e
de rendá social para dgregados carenciados,jovens casais e peÉsoas portadoras de deficiência;
- ReforÇar o investimento na reabilitaÇão do património habitacional da ilha;
- Dispoiribilizar incentivos extraordinários à [romoção de operações de reabilitação urbana;
- Adquirir e requalificar, para arrendamento ou venda, edifícios habitacionais inacabados;
- lnterligar a reabilitação urbana ao reforço da oferta de habitações para todos os perf is de famílias;
- lniciartonversações com a banca para óriar apoio à aquisição de habitação própiia;
- Reforçar a oferta de habitação, através de construção. para atribuição em regime de arrendamento com
oocão de comDra:
- Ãümentar osapoios à construção de habitação própria;
- Promover orooramas de aooio ao arrendamento:
- Fomentar oãpoío à recuper,aSo de habitaSo degradada visando a melhoria das condições de habitabilidade das famÍias

§81 solidariedade social
- Criar o "Gabinete de Apoio Social" por concelho, inserido na Estratégia de Combate à Pobreza e Exclusão
Social e numa ótica de proximidade com o Governo;
- ReforÇar o número de vagas em Creches, Jardlns-de-lnfância, ATL e Lares de ldosos;
- Constiuir um CAO e Lar Residencial para pessoas com deficiência no concelho da Lagoa;
- Construir um Centro Intergeracional (creche, centro de dia e centro de noite) na zona sudoeste do concelho
do Ponta Delgada;

- Construir uma Creche na freguesia de Santo António, no concelho de Ponta Delqada;
- lnstalar um Posto RIAC na Freguesia do Livramento;
- Construir um Lar Residencial para ldosos na Freguesia do Livramento;
- Construir a valência de Lar de ldosos no Centro lntergeracional de Ponta l.]arÇa;
- Ampliar o Lar de Acolhimento de Crianças e Jovens da Vila da Povoação;
- Amoliacão da Creche na Freouesia das Furnas:
- Codstrúir um Lar ResidenciaÍ para ldosos na Fieguesia das Furnas;
- Requalif icar o Centro de Atividades de Tempos Livres da Ribeira Quente;
- Criar um Centro lnterqeracional na frequesia da Lomba de São Pedro;
- Construir uma Residência para pessoaí portadoras de def iciência na Povoação;
- ReforÇar os proqramas de apoio ao rendimento das famílias com menos recursos;
- Apoiai as árêas áe proteÇão de menores, idosos e pessoas portadoras de deficiência;
- Promover a implementaÇão do regime de apoio ao "cuidador informal";
- Desenvolver políticas delnclusão social para idosos;
- Melhorar a prestação de cuidados aos idosos nas Estruturas Residenciais para ldosos;
- Apoiar proqramasde envelhecimento ativo;
- Rirforçár a áposta em apoios sociais destinádos a doentes, doentes oncológicos, pensionistas e famílias;
- Assegurar a cooperação com as lnstituições Particulares de Solidariedade Social.
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Xffi cultura
- Concluir as Obras de Reabilitação do Núcleo de Santo André do Museu Carlos Machado;
- Dinamizar o Centro de Artes Cbntemporânea - Arquipélago para promover parcerias internacionais que permi-
tam a divulqaÇão de artistas Açorianos no estrangeiro;
- Apoiar os agêntes culturais, indústrias criativas e novas entidades culturais da ilha de São Miguel;
- Valorizar o património material e imaterial da ilha de São Miquel;
- lncentivar á inovação e a criatividade junto das entidades culturais, permitindo um aumento de públicos;
- Promover formação qualificada para as f ilarmónicas de São Miguel.
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- Assegurar a intervenção na Escola Secundária da Ribeira Grande, através da sua modernização e eficiêncie
energetrca;
-Conóluiras obras relativas à Escola Básica e lntegrada de Capelas,deArrifes,de Rabode Feixe,de Lagoa e da Povoa$o;
- Requalificar a Escola Básica 2,3 Padre João José do Amaral, na Lagoa;
- Concluiras obras relativas à Escola Básica e lntegrada de Capelas,deArrifes,
- Requalificar a Escola Básica 2,3 Padre João José do Amaral, na Lagoa;
- Modernizar e reoualif icar o atual edifício da Escola Secundária da VÍla d- Modernizar e requalif icar o atual edifício da Escola da Vila da Povoação, estudando a possibilidade de
ampliação para terrenos adjacentes;
- Apoiai as crianças e jovens c-om dificuldades de gprendizagem;
- Aiostar nos projeto§ pedagógicos de todos os níveis de eniino;
- lmplementar um plano de modernização das unidades de ensino, ao nível de- lúplementar'uníplanó de níodernização das unidades de ensino, ao nível de equipamento informático e didático;
- Obras de recuperação e beneficiaçãó da Escola Secundária Antero de Quental - Palácio da Fonte Bela.

0 oesRo.to

- Requalificar o Estádio de São Miguel;
- Apoiar projetos de desenvolvimehto desportlvo para pessoas portadoras de deficiência;
- Apoiar e incrementar a prática e formação desportivas;
- Apoiar os clubes locais na promoção dâ atividade desportiva e na formação;
- Fomentar a diversif icação da oferta desportiva, direcionando-a para ativida<
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- Estudar a concessão da gestão e exploração da área comercial das Portas do Man
- Criar o núcleo museológico do Porto de Ponta Delgada;
- Reabilitar as estruturas flutuantes da marina Pêro de Teive e Portas do Mati
- Melhorar a operacionalidade do Porto de Ponta Delgada e renovar e reforçar o manto de proteção;
- Adquirir um novo rebocador para o Porto de Ponta Delgada;
- Reforçar a proteção, acesso e ordenamento da orla costeiia. entre as freguesias de Calhetas e Lomba de São Fedro.

- Fomentar a diversificação da desportiva, direcionando-a para atividades ao ar livre.
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- Criar um Cenire de Aporo Logístico às pescas e à atividade marítimo-turística, no porto de Rabo de Peixe;
- Melhorar a -:BÊracionaiidade do Porto de Pescas da Ribeira Quente;
- Apoiar o surgimento de.pescadores jovens e da pesca local, através de formação profissional adequada às
pescas e navegaçao e aqursrçao, oe emDarcaÇoes;
- Requalificar o Pbrto dos Carneiros;
- lnvestir nas infraestruturas portuárias e nos equipamentos de apoio em terra, por forma a aumentar o
rendimento e seguranÇa dos profissionais das pescas;
- Pugnar pelo aumentó dos rendimentos dos pescadores locais, através da valorização do pescado;
- lncentivar o consumo de peixe na comunidade local;
- Desenvolver estratégias conjuntas de promoção do pescado através da gastronomia, potenciando o desen-
volvimento cÍe um produto turístico de elevada qualidade;
- Promover ações deformação para os pescadores, quer na área de segurança, quer na área da diversif icação de pescarias;
- Apoiar o movimento associativo no desenvolvimento de ações de valorização do pescado;
- Apoiar a atividade associativa no desenvolvimento dos seús projetos.

G Saúde / Proteção Civil
- Ampliar o número de vagas nos Cuidados Continuados nos Concelhos com carência neste âmbito, nomeada-
mente no Concelho da Lagoa;
- Construir o novo quartel de bombeiros do Nordeste;
- Elaborar o projeto de Centro de Saúde na Ribeira Grande;
- Reabilitar. modernizar e otimizar os postos de saúde de freguesia no âmbito do Plano de Restruturação do SRS;
- Reforçar o plano de incentivos à fixação de médicos de especialidades hospitalares na RAA;
- Requalificar o Centro de Saúde do Nordeste;
- Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde especializados;
- lmplementar o Plano Regional de Saúde, nomeadamente no que diz respeito ao combate às doenÇas crónicas
(diabetes, obesidade e hipertensão), bem como a prevenÇão das doenÇas cardiovasculares e oncológiõas;
- Promover intervenções que fomentem estilos de vida-saudável junto de grupos de risco, designadamente ao
nível de saúde materha, saúde infantil e juvenil, saúde nas escolas,-diabetes ê saúde oral:
- lmplementar uma estratégia de prevenção dos comportamentos de risco nas várias faixas etárias.

ffi oar.s Públicas

- Beneficiar o caminho da Lagoa Seca nas Furnas;
- Assegurar a beneficiação do Caminho do Curral Fundo;
- Reforçar o sopé da arriba da zona habitacional do Morro da Vila da Povoação;
- Melhorar a zona de segurança da Baixa da Areia, no concelho da Lagoa;
- Construir um molhe na Praia dos Pelames;
- Renovar o sistema de tratamento de águas, redimensionamento e cobertura das Piscinas das Portas do Mar; i

- Proteção de zona de arriba na zona do Arruamento do Caminho Novo à Ponte Torta em Ponta Garça.

í0 Enersia
- Reforçar o incentivo à utilização das energias renováveis no processo produtivo das unidades industriais, por
forma a melhorar a rentabilidade e a sustentabilidade da base industrial regional, sobretudo no sector de bens
transacionáveis;
- Apoiaras empresas e as famílias nos projetos que promovam a ef icência energética e ar.eduSo dos custos de energia;
- Apostar na introdução de energias renováveis e no aumento da eficiência energética.-
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gÊ Acessibilidades
- Melhorar os acessos às freguesias do Porto Formoso, São Brás e Maia, a partir da SCUT, e construção da nova t

envolvente entre os Calços da Maia e a ETAR da Maia;
- Reestruturar e intensificar a sinalização vertical nas estradas regionais;
- Prosseguir com o melhoramento daledes viária regionail nos diúersos Concelhos da ilha de São Miguel;
- BeneÍiciar a estrada entre a Lomba do Alcaide e a Lomba do Carro;
- lniciar a 2afase da requalificaÇão da Estrada Regional Furnas,/PovoaÇão:
- Construir parques de estacionámento para evitar o estacionamento de úiaturas de residentes em estrada regionah
- Assegurar a manutenção do pavimento da atual estrada Regional Furnas/Povoação até iniciar a 2â fase;
- Garantir o novo acesso à estrada regional n.l - 1.4, na frequesia de Santa Cruz, concelho da Laqoa;

- Fomentar a Mobilidade Suave através da intervenÇão nas vias de ligaÇão das freguesias, dotando-as de áreas
pedonais, ciclovias e iluminação adequada, em cómplemento com ó reforço «io número de carreiras dos
transportes públicos;
- Avançar com o novo arruamento do Caminho Novo à Ponte Torta na freguesia de Ponta Garça.

\p rroiente
- Requalif icar o miradouro da Lagoa de Fogo, no seguimento do processo de consulta pública;
- Concluir a reestruturação da rede de trilhos pedestres das três lagoas (Sete Cidades, Fogo e Furnas);
- Criar um Parque da Vigia da Baleia na freguesia dos Remédios da Bretanha, integrando uma zona onde
outrora foi uma vigia de baleia, dignificando assim o centro urbano da freguesia;
- Promover ações de proteção e limpeza da Orla Costeira;
- Potenciar a gêstão integradã das bacias de retenção de inertes em toda a zona a montante da lagoa das Sete Cidades;
- Valorizar Portos de Baleação de São Miguel cômo polo de atração turística;
- Utilizar a biodiversidade da ilha e seus produtos para promoção da Região;
- lncentivar a implementação da recolha seletiva de resíduos órgânicosl
- Valorizar a paróeria com às organizações não governamentaisifomentando a educação ambiental e a partici-
pação pública nas políticas ambientais;
- lristalar um projeto piloto de sistema de depósito e reembolso de embalagens de bebidas;
- Asseourar a remocão de espécies invasoras:
- Cons{ruir a bacia de retenção na Ribeira dos Bispos, para prevenção das cheias e aproveitamento hidroelétri-
co da Vila da PovoaÇão;
- Construir espaços-de lazer e regualificar das zonas envolventes nas estradas regionais.

^ç,il runsmo
- lncentivar a criaÇão de empresas de animaÇão turística nas vertentes culturais, histórica e de natureza;
- Criar polos de atÍação turística com base ná requalificação e potenciação do património existente;
- Criar rotas temáticãs com interesse turístico;
- Desenvolver planos de formação específicos para os agentes do setor do turismo;
- Promover o turismo sénior e de residentes.

§f asr:cultura
- Criar a "Escola da Terra" - Escola Regional de Ensino Agrícola e Agroalimental
- Reforçar as infraestruturas de abastecimento de água e implementar a eletrif icação das explorações agrícolas;
- Reforcar o investimento em caminhos aorícolas:
- Reforiar o programa de incentivo ao em'preendêdorismo rural;
-Dinamizaroinvestimentoepotenciaromercadointemoregional (aoníveldehortícolas,fnÍícolasefloícolas);
- Promover o alargamento da área de intervenção do centro açoriano do leite e laticínios, com especial incidên-
cia na inovacão industrial;
- lnstalar uni centro logístico para a refrigeração de produtos hortícolas:
- Apoiar a lnternacionalização dos produtos ágroalimentares;
- Apoiar a reconversão das agroindústrias, no que diz respeito ao abandono das embalagens e componentes de
plástico presentes nos produtos, tendo em vista a meta de 2030 para "plástico zero";
- Apoiar o reforço da capacitação tecnológica ao nível da produção agrícola;
- Apoiar a prodúção e comercializaÇão de produtos biológicos; 

'
- Apoiar os projetos de investimentó e de modernização da agricultura, com vista à redução de custos, à melho-
ria da qualidade das produÇões e ao reforÇo do rendimento das exploraÇões aqrícolas:
- lnceniivar a produião locàl de produtos hortícolas, frutícolas, corh vistà à redLção das suas importações;
- Apoiar projetos de desenvolvimento de produtos da agropecuária que sejam diferenciadores;
- Promover ações de formação profissional e de divulgação das boas práticas agrícolas.

À
E Juventude
- Reforçar dos apoios aosjovens criadores açorianos e às associaÇões culturais juvenis da ilha de S. Miguel;
- lmplementar uma OutiveFacÍory/Fábrica de ldeias no âmbito do projeto da Academia de Juvenfude de São Miguel;
- Fomentar a mobilidade juvenil;
- Promover o intercâmbio iuvenil e cultural interilhas;
- lncentivar e promover o empreendedorismo jovem;
- Reforçar o acesso de jovens a estágios profissionais e a programas de apoio à empregabilidade;
- Apoiar a contrataÇão de jovens pelas empresas, promovendo a estabilidade profissional;
- Criar condições paia que osjovens casais possam ter acesso a habitação própria através de lotes infraestruturados.
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vAsco coRDEtRo
Advogado I 47 anos

SANDRA FARIA
Prof. Universitáría I 40 an

PATRICIA MIRANDA
AgÍ./Méd. Veterinária | 30
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-Y-tuÍs ruRraoo
Enfermeiro I 36 anos

HELENA VA§CONCELOS
Prof. Universitária lsa a

GISELA RODRIGUES
Socióloga 144 anos

FRANcrsco vlle cÉsaR
Lic. em Economia 1+1 a

VALDEMIRA GOUVEIA
Lic. Rel. Púb. e Comunicêção 62 Téc. Sup. Proteção. Civ. | 26

RAFAEL BRANCO EDUARDA PIMENTA
Assistente Social l48 ano
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RUI SOUSA

Enqenheiro | 42 anos
RUI ANJOS

Empresário 142 anos
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víLsoN GoMEs

Economista I 29 anos
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JOSÉ CONTENTE

Prof. Universitário i 62 anos
CELIA PEREIRA

Diretora Executiva I 47 anos
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RUI MELO

Lic. Edu. Física j48 anos
ANA FURTADO

Assistente Social t33
HÉLDER MEDEIRos
Fun. Público 141 anos

CARLOS SILVA
Gestor e Contabilista | 34 anos
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JOSÉ SAN.BENTO

Lic. Est. Eur. Euro-Atlânticos | 50
EDITE PRETO

Professora I 48 anos
ANTóNIO JOSÉ BRAO

Emp. Agrícola 162 anos
ANDREIA FIGUEIREDO
Assistente Social 133

ISABEL ALBERGARIA
Prof. Conservatório | 40 a

Jornalista 143 anos
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^JXLJoÃo PAULoÁvrLl
Téc. Sup. Qualidade | 34 anos

GUIMARAES
Ass. Universitária 148 anos

PEDRO MOURA
Jornalista t62 anos


