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 Saúde, apoio sénior, empreendedorismo e inovação social 1.

Implementar a Estratégia Municipal de Saúde.Implementar a Estratégia Municipal de Saúde.
Garantir junto das entidades competentes aGarantir junto das entidades competentes a
manutenção da cobertura total de utentes com médicomanutenção da cobertura total de utentes com médico
de família.de família.
Estudar a possibilidade de alargamento das valências daEstudar a possibilidade de alargamento das valências da
Unidade Móvel de Saúde, Unidade Móvel de Saúde, em articulação com o Centroem articulação com o Centro
de Saúde de Baião e, eventualmente, através dede Saúde de Baião e, eventualmente, através de
protocolos com outros interlocutores.protocolos com outros interlocutores.
Diligenciar esforços no sentido da manutenção doDiligenciar esforços no sentido da manutenção do
funcionamento de todas as extensões de saúde.funcionamento de todas as extensões de saúde.
Implementar formação de Suporte Básico de VidaImplementar formação de Suporte Básico de Vida junto junto
aos colaboradores dos Agrupamentos de Escolas e daaos colaboradores dos Agrupamentos de Escolas e da
Autarquia, responsáveis por equipamentos que justifiquemAutarquia, responsáveis por equipamentos que justifiquem
a formação.a formação.  

  Programa “Baião Saúde”Programa “Baião Saúde”

Colaborar com entidades sociais e com a GNRColaborar com entidades sociais e com a GNR na na
identificação e acompanhamento de cidadãos em situaçãoidentificação e acompanhamento de cidadãos em situação
de isolamento e/ou vulnerabilidade social.de isolamento e/ou vulnerabilidade social.
Criar Bolsas de apoio a alunos universitários, para:Criar Bolsas de apoio a alunos universitários, para:

Alunos com mérito académico com comprovadasAlunos com mérito académico com comprovadas
dificuldades económicas;dificuldades económicas;
Adiantamento para pagamento de propinas ou outrasAdiantamento para pagamento de propinas ou outras
despesas a alunos com bolsa de ação social, mediantedespesas a alunos com bolsa de ação social, mediante
um mecanismo de compensação posterior,um mecanismo de compensação posterior,
nomeadamente através de prestação de serviços denomeadamente através de prestação de serviços de
apoio à comunidade.apoio à comunidade.

Criar um Criar um kitkit de puericultura de boas-vindas para todos de puericultura de boas-vindas para todos
os nascidos/registados em Baião.os nascidos/registados em Baião.
Apoiar as famílias com comprovadas carênciasApoiar as famílias com comprovadas carências
económicas tornando tendencialmente gratuito oeconómicas tornando tendencialmente gratuito o
acesso dos seus filhos às creches e infantários.acesso dos seus filhos às creches e infantários.
Implementar parques infantis em todas as freguesias doImplementar parques infantis em todas as freguesias do
concelho.concelho.

Criar lotes de terreno a preços controlados para jovensCriar lotes de terreno a preços controlados para jovens
e pessoas desfavorecidas.e pessoas desfavorecidas.
Criar habitação a preços controlados para jovens eCriar habitação a preços controlados para jovens e
pessoas desfavorecidas.pessoas desfavorecidas.
Implementar regulamentação que promova aImplementar regulamentação que promova a
requalificação de habitaçõesrequalificação de habitações a taxas municipais reduzidas a taxas municipais reduzidas
para a generalidade dos munícipes e para investidorespara a generalidade dos munícipes e para investidores
externos.externos.
Continuar a requalificação e reconversão de AntigasContinuar a requalificação e reconversão de Antigas
Escolas ou outros edifícios adequados em HabitaçãoEscolas ou outros edifícios adequados em Habitação
Social Social - as antigas escolas primárias constituem uma- as antigas escolas primárias constituem uma
oportunidade para reforçarmos o investimento na habitaçãooportunidade para reforçarmos o investimento na habitação
social. Desta forma, propomo-nos intervir em algumassocial. Desta forma, propomo-nos intervir em algumas
antigas escolas primárias no sentido de as transformar emantigas escolas primárias no sentido de as transformar em
habitação condigna para agregados familiares dehabitação condigna para agregados familiares de
comprovada vulnerabilidade social.comprovada vulnerabilidade social.  
Continuar a apoiar os cidadãos baionenses residentesContinuar a apoiar os cidadãos baionenses residentes
no estrangeiro,no estrangeiro, nomeadamente os emigrantes, e fomentar nomeadamente os emigrantes, e fomentar
a ligação entre estes cidadãos e a sua terra natal, atravésa ligação entre estes cidadãos e a sua terra natal, através
do Gabinete de Apoio ao Emigrante.do Gabinete de Apoio ao Emigrante.
Criar meios de divulgação das atividades da nossaCriar meios de divulgação das atividades da nossa
comunidade emigrante espalhada pelo mundo,comunidade emigrante espalhada pelo mundo,
identificando e disseminando boas práticas de munícipesidentificando e disseminando boas práticas de munícipes
que atuam como embaixadores de Baião nos diferentesque atuam como embaixadores de Baião nos diferentes
países.países.
Reforçar a presença de Baião junto à comunidadeReforçar a presença de Baião junto à comunidade
emigrante, apoiando iniciativas e eventos de promoçãoemigrante, apoiando iniciativas e eventos de promoção
da comunidade baionense.da comunidade baionense.

Programa “Nascer e crescer em Baião é Fixe”Programa “Nascer e crescer em Baião é Fixe”
Um programa que visa criar uma ambiência favorável àUm programa que visa criar uma ambiência favorável à
natalidade.natalidade.

Programa “Baião Fixa”Programa “Baião Fixa”  

Saúde

Empreendedorismo e inovação social

Proceder à revisão do Plano de DesenvolvimentoProceder à revisão do Plano de Desenvolvimento
Social de Baião.Social de Baião.
Aprofundar iniciativas de convívio direcionadas paraAprofundar iniciativas de convívio direcionadas para
os cidadãos senioresos cidadãos seniores – o "Passeio Sénior" e a "Festa de – o "Passeio Sénior" e a "Festa de
Natal Sénior" proporcionam momentos deNatal Sénior" proporcionam momentos de
confraternização e de estimulação para os cidadãos comconfraternização e de estimulação para os cidadãos com
mais idade da nossa comunidade.mais idade da nossa comunidade.  
Criar e dinamizar uma Universidade Sénior,Criar e dinamizar uma Universidade Sénior, criando e criando e
dinamizando atividades sociais, culturais, educacionais edinamizando atividades sociais, culturais, educacionais e
de convívio em ambiente pedagógico.de convívio em ambiente pedagógico.
Valorizar a Rede de Centros de Relação Comunitária,Valorizar a Rede de Centros de Relação Comunitária,
alargando estes equipamentos multifuncionais a um maioralargando estes equipamentos multifuncionais a um maior
número de freguesias, mediante disponibilidade de fundosnúmero de freguesias, mediante disponibilidade de fundos
comunitários. Estes são também espaços de excelênciacomunitários. Estes são também espaços de excelência
para a partilha de saberes e afetos entre gerações e umpara a partilha de saberes e afetos entre gerações e um
local polivalente para o convívio e realização de eventoslocal polivalente para o convívio e realização de eventos
comunitários.comunitários.  
Sensibilizar as instituições sociais, a comunidadeSensibilizar as instituições sociais, a comunidade
local e as entidades públicas para a criação de umalocal e as entidades públicas para a criação de uma
Unidade de Cuidados Continuados.Unidade de Cuidados Continuados.
Aprofundar as Políticas Sociais tendentes à proteçãoAprofundar as Políticas Sociais tendentes à proteção
dos idosos e dos munícipes em situação dedos idosos e dos munícipes em situação de
vulnerabilidade,vulnerabilidade, através do reforço e criação de através do reforço e criação de
mecanismos de proteção destes cidadãos, concentradosmecanismos de proteção destes cidadãos, concentrados
no Gabinete de Apoio à Família (GAF), apostando nano Gabinete de Apoio à Família (GAF), apostando na
prevenção e na resolução de situações de risco eprevenção e na resolução de situações de risco e
contribuindo para o seu efetivo acompanhamento.contribuindo para o seu efetivo acompanhamento.

Programa “Sénior é Fixe”Programa “Sénior é Fixe”
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2. Economia e Investimento

Implementar uma eImplementar uma estação experimental para testarstação experimental para testar
modelos multifuncionais de agricultura regenerativa emodelos multifuncionais de agricultura regenerativa e
agriculturaagricultura  biológica,biológica, com repositório genético de com repositório genético de
variedades locais e quinta pedagógica, a desenvolver navariedades locais e quinta pedagógica, a desenvolver na
quinta do Mosteiro de Sto. André de Ancede.quinta do Mosteiro de Sto. André de Ancede.
Estudar a possibilidade de criar uma "Bolsa deEstudar a possibilidade de criar uma "Bolsa de
Terras"Terras" através do estabelecimento de parcerias para dar através do estabelecimento de parcerias para dar
dimensão à exploração e atrair novos produtores.dimensão à exploração e atrair novos produtores.
Centro de Valorização e Transferência de TecnologiaCentro de Valorização e Transferência de Tecnologia
para o Setor Agroalimentar e Incubadora Rural dopara o Setor Agroalimentar e Incubadora Rural do
Douro, Tâmega e Sousa,Douro, Tâmega e Sousa, sob a forma de plataforma sob a forma de plataforma
logística que permita aos produtores associadoslogística que permita aos produtores associados
partilharem serviços de armazenagem, embalagem epartilharem serviços de armazenagem, embalagem e
distribuição.distribuição.
Projeto “Revitalizar”Projeto “Revitalizar” – estudar a possibilidade de – estudar a possibilidade de
implementação de projetos de apoio à criação deimplementação de projetos de apoio à criação de
condomínios e valorização da agricultura de aldeia.condomínios e valorização da agricultura de aldeia.
Projeto “Extensificar”Projeto “Extensificar” – com apoio aos criadores de – com apoio aos criadores de
gado da raça arouquesa e de ovinos e caprinos, comogado da raça arouquesa e de ovinos e caprinos, como
forma de dinamizar o sector agropecuário e garantir umaforma de dinamizar o sector agropecuário e garantir uma
gestão ativa do território.gestão ativa do território.

Certificar Produtos Locais, nomeadamente os citrinosCertificar Produtos Locais, nomeadamente os citrinos
da Pala, o fumeiro de Baião e o anho assado comda Pala, o fumeiro de Baião e o anho assado com
arroz de forno arroz de forno - trabalho realizado com a Associação de- trabalho realizado com a Associação de
Municípios do Douro e Tâmega e a cooperativa Dolmen.Municípios do Douro e Tâmega e a cooperativa Dolmen.
Promover externamente os “Produtos de Baião”Promover externamente os “Produtos de Baião” - -
continuar a divulgar e promover a distribuição de produtoscontinuar a divulgar e promover a distribuição de produtos
de Baião em mercados locais, regionais, nacionais ede Baião em mercados locais, regionais, nacionais e
internacionais.internacionais.
Potenciar a “Feira do Fumeiro, do Cozido àPotenciar a “Feira do Fumeiro, do Cozido à
Portuguesa e dos Vinhos de Baião” e o “Festival doPortuguesa e dos Vinhos de Baião” e o “Festival do
Anho Assado e do Arroz do Forno”.Anho Assado e do Arroz do Forno”.
Reforçar a aposta na “Feira do Vinho Verde e dasReforçar a aposta na “Feira do Vinho Verde e das
Tasquinhas”,Tasquinhas”, em Santa Marinha do Zêzere como evento em Santa Marinha do Zêzere como evento
de referência de divulgação dos vinhos de Baião e da sub-de referência de divulgação dos vinhos de Baião e da sub-
região.região.
Apostar na “Mostra de Peixe do Rio”,Apostar na “Mostra de Peixe do Rio”, na União de na União de
Freguesias de Santa Cruz do Douro.Freguesias de Santa Cruz do Douro.

Programa “Terra Viva”Programa “Terra Viva”

Programa “Valorizar a Terra”Programa “Valorizar a Terra”
  

Continuar a estabelecer parcerias em torno daContinuar a estabelecer parcerias em torno da
promoção e valorização dos produtos locais empromoção e valorização dos produtos locais em
conjunto com municípios vizinhos.conjunto com municípios vizinhos.
Apostar na realização da “Feira da Gastronomia de CaçaApostar na realização da “Feira da Gastronomia de Caça
e do Arroz de Aba”e do Arroz de Aba”, a ocorrer em Ancede., a ocorrer em Ancede.
Apoiar as Juntas de Freguesia na realização de eventosApoiar as Juntas de Freguesia na realização de eventos
de produtos locais gastronómicos e/ou de artesanato,de produtos locais gastronómicos e/ou de artesanato,
numa ótica de promoção do território e atração de visitantesnuma ótica de promoção do território e atração de visitantes
às diversas freguesias.às diversas freguesias.
Dar continuidade à iniciativa “Virar a Mesa do Avesso”Dar continuidade à iniciativa “Virar a Mesa do Avesso”,,
promovida pelo jornalista Fernando Alves, uma invocaçãopromovida pelo jornalista Fernando Alves, uma invocação
às artes de saber escrever, saber cozinhar, saber comer,às artes de saber escrever, saber cozinhar, saber comer,
saber beber e saber conversar.saber beber e saber conversar.
Consolidar o projeto da “Casa de Baião no Porto”Consolidar o projeto da “Casa de Baião no Porto”, em, em
parceria com a Associação de Trabalhadores da Câmaraparceria com a Associação de Trabalhadores da Câmara
Municipal de Baião como montra avançada dos nossosMunicipal de Baião como montra avançada dos nossos
produtos endógenos e de todo o potencial do município.produtos endógenos e de todo o potencial do município.

Marca de certificação internacional de Baião comoMarca de certificação internacional de Baião como
Destino Turístico Sustentável Destino Turístico Sustentável - a mais importante e- a mais importante e
reconhecida distinção ambiental de territórios a nívelreconhecida distinção ambiental de territórios a nível
mundial e que implica um processo de auditoria emundial e que implica um processo de auditoria e
monitorização contínuo com a adoção de boas práticas. Amonitorização contínuo com a adoção de boas práticas. A
certificação visa a estruturação turística do território assentecertificação visa a estruturação turística do território assente
num equilíbrio entre os vetores ambiental, económico,num equilíbrio entre os vetores ambiental, económico,
cultural e social.cultural e social.

Atualizar a Estratégia de Desenvolvimento Turístico deAtualizar a Estratégia de Desenvolvimento Turístico de
BaiãoBaião

Turismo de Natureza e AventuraTurismo de Natureza e Aventura com a dinamização de com a dinamização de
rotas assentes no património ambiental e geológico erotas assentes no património ambiental e geológico e
percursos pedonais junto aos rios.percursos pedonais junto aos rios.
Turismo de Património Turismo de Património assente nos monumentosassente nos monumentos
integrados na Rota do Românico e rotas relacionadas com ointegrados na Rota do Românico e rotas relacionadas com o
património das aldeias típicas entre outros.património das aldeias típicas entre outros.
Turismo CulturalTurismo Cultural com afirmação do Mosteiro de Santo com afirmação do Mosteiro de Santo
André de Ancede como “Monumento-Museu”, sítio deAndré de Ancede como “Monumento-Museu”, sítio de
referência no Norte e como centro de irradiação de açãoreferência no Norte e como centro de irradiação de ação
cultural.cultural.

            Turismo sustentávelTurismo sustentável

Programa “Viva Baião”Programa “Viva Baião”
PPara estruturação da oferta turística, em colaboração com osara estruturação da oferta turística, em colaboração com os
agentes públicos e privados para a sua diversificação através daagentes públicos e privados para a sua diversificação através da
criação de programação, animação e fortalecimento das redescriação de programação, animação e fortalecimento das redes
de dinamização, assentando nos seguintes pontos:de dinamização, assentando nos seguintes pontos:  

Agricultura, produtos locais e gastronomia
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EnoturismoEnoturismo, aproveitando o potencial ligado ao vinho, aproveitando o potencial ligado ao vinho
Avesso.Avesso.
Turismo gastronómicoTurismo gastronómico, com a promoção de feiras,, com a promoção de feiras,
mostras e festividades da terra.mostras e festividades da terra.
““Baião VirtualBaião Virtual” implementar mecanismos de visitação” implementar mecanismos de visitação
assentes em tecnologias imateriais (assentes em tecnologias imateriais (appsapps, , ibeaconsibeacons,,
audioguias, …).audioguias, …).
Expandir o número de espaços dedicados aoExpandir o número de espaços dedicados ao
autocaravanismoautocaravanismo..

Procurar incluirProcurar incluir o Castelo de Matos na Rota do o Castelo de Matos na Rota do
Românico.Românico.
Reforçar as diligências com os proprietários da igrejaReforçar as diligências com os proprietários da igreja
de Ermelo para a realização de uma intervençãode Ermelo para a realização de uma intervenção de de
salvaguarda naquele património classificado e a suasalvaguarda naquele património classificado e a sua
abertura à visitação e eventual integração na Rota doabertura à visitação e eventual integração na Rota do
Românico.Românico.
Concluir a requalificação da envolvente ao PelourinhoConcluir a requalificação da envolvente ao Pelourinho
da Teixeira.da Teixeira.
Valorizar as Valorizar as Aldeias de PortugalAldeias de Portugal de Porto Manso e de de Porto Manso e de
Almofrela,Almofrela, preparando os instrumentos para a sua preparando os instrumentos para a sua
requalificação turística, integrando-as numa rota derequalificação turística, integrando-as numa rota de
aldeias típicas.aldeias típicas.
Desenvolver esforços para a incorporação da aldeiaDesenvolver esforços para a incorporação da aldeia
de Mafómedes, de Matos, Telões e outras que sede Mafómedes, de Matos, Telões e outras que se
enquadrem,enquadrem, na rede das  na rede das Aldeias de PortugalAldeias de Portugal, desde que, desde que
exista abertura de candidaturas para a sua concretizaçãoexista abertura de candidaturas para a sua concretização
Requalificar a envolvente à Capela da Senhora daRequalificar a envolvente à Capela da Senhora da
Serra do Marão,Serra do Marão, trazendo maior dignidade às festividades trazendo maior dignidade às festividades
e valorizando o turismo religioso.e valorizando o turismo religioso.
Dinamizar, divulgar e estruturar do ponto de vistaDinamizar, divulgar e estruturar do ponto de vista
turístico a Área de Paisagem Protegida Regional daturístico a Área de Paisagem Protegida Regional da
Serra da Aboboreira,Serra da Aboboreira, em parceria com a Associação de em parceria com a Associação de
Municípios do Douro e Tâmega, associações locais eMunicípios do Douro e Tâmega, associações locais e
operadores turísticos privados locais e regionais.operadores turísticos privados locais e regionais.
Apresentar um projeto de dinamização da estação daApresentar um projeto de dinamização da estação da
PalaPala, estando a decorrer negociações com as, estando a decorrer negociações com as
Infraestruturas de Portugal.Infraestruturas de Portugal.
Reconverter a antiga escola de AlmofrelaReconverter a antiga escola de Almofrela num albergue num albergue
de Natureza à semelhança do que foi feito com as antigasde Natureza à semelhança do que foi feito com as antigas
escolas de Porto Manso e Mafómedes.escolas de Porto Manso e Mafómedes.

Programa “Valorizar o Património”Programa “Valorizar o Património”
Assente na constituição e aprofundamento de parcerias comAssente na constituição e aprofundamento de parcerias com
promotores do património para:promotores do património para:  

Projeto “Baião Indústria”Projeto “Baião Indústria” com aposta renovada nas Zonas com aposta renovada nas Zonas
Industriais, já que o município se tornou apetecível para osIndustriais, já que o município se tornou apetecível para os
investidores, estando as áreas existentes no limite das suasinvestidores, estando as áreas existentes no limite das suas
capacidades. Assim, precavendo o futuro, iremos atuarcapacidades. Assim, precavendo o futuro, iremos atuar
diretamente nos seguintes eixos:diretamente nos seguintes eixos:

  Estruturar e promover a ocupação da segunda fase daEstruturar e promover a ocupação da segunda fase da
zona industrial/área de acolhimento empresarial dezona industrial/área de acolhimento empresarial de
Campelo (Ingilde).Campelo (Ingilde).
Promover e modernizar a Zona Industrial de Eiriz ePromover e modernizar a Zona Industrial de Eiriz e
estudar a possibilidade de expansão.estudar a possibilidade de expansão.
Construir a zona industrial/área de acolhimentoConstruir a zona industrial/área de acolhimento
empresarial em Santa Marinha do Zêzere.empresarial em Santa Marinha do Zêzere.

Projeto “Via Verde investidor”Projeto “Via Verde investidor” criando um “Guião para o criando um “Guião para o
investidor” no sentido de facilitar o contacto com osinvestidor” no sentido de facilitar o contacto com os
empresários/investidores, apresentando as vantagensempresários/investidores, apresentando as vantagens
competitivas do município priorizando processos ecompetitivas do município priorizando processos e
proporcionando uma redução nos prazos de apreciação eproporcionando uma redução nos prazos de apreciação e
resposta dos pedidos pelos serviços municipais.resposta dos pedidos pelos serviços municipais.
Promover o Município de Baião como destino dePromover o Município de Baião como destino de
investimento no mercado interno e externoinvestimento no mercado interno e externo, através de, através de
um conjunto de atividades promocionais de Baião comoum conjunto de atividades promocionais de Baião como
destino para investir, viver e visitar em mercados chave.destino para investir, viver e visitar em mercados chave.

Manter um ambiente propício ao investimentoManter um ambiente propício ao investimento
económicoeconómico, através da isenção ou redução de taxas, através da isenção ou redução de taxas
municipais, como a manutenção do IMI dentro dos limitesmunicipais, como a manutenção do IMI dentro dos limites
mínimos ou da redução das taxas de publicidade, bem comomínimos ou da redução das taxas de publicidade, bem como
a não aplicação da derrama (imposto sobre o lucro dasa não aplicação da derrama (imposto sobre o lucro das
empresas).empresas).  
Criar espaços de Criar espaços de co-working,co-working, respondendo às novas respondendo às novas
tendências laborais resultantes do teletrabalho e datendências laborais resultantes do teletrabalho e da
deslocalização de pontos de trabalho (nómadas digitais), edeslocalização de pontos de trabalho (nómadas digitais), e
que têm os territórios de baixa densidade como prioritários.que têm os territórios de baixa densidade como prioritários.
Apoiar a Associação Empresarial de BaiãoApoiar a Associação Empresarial de Baião nas suas nas suas
atividades de dinamização do tecido económico.atividades de dinamização do tecido económico.

          Atração de InvestimentoAtração de Investimento  

Programa “Baião Acolhe”Programa “Baião Acolhe”  

Programa “Prazo Reduzido”,Programa “Prazo Reduzido”,  
DDiligenciar para diminuir o prazo de pagamento aosiligenciar para diminuir o prazo de pagamento aos
fornecedores, que é atualmente de 16 dias, de modo a garantirfornecedores, que é atualmente de 16 dias, de modo a garantir
a confiança dos empresários e injetando liquidez na economiaa confiança dos empresários e injetando liquidez na economia
local.local.
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3. Recursos do território, florestas e biodiversidade

Avaliar, Mapear e Valorar os Serviços dosAvaliar, Mapear e Valorar os Serviços dos
Ecossistemas,Ecossistemas, para dotar o município de uma estratégia para dotar o município de uma estratégia
para valorizar bens públicos agroflorestais, estimulando aspara valorizar bens públicos agroflorestais, estimulando as
transformações de paisagem necessárias, a partir detransformações de paisagem necessárias, a partir de
parâmetros técnicos com racionalidade ecológica,parâmetros técnicos com racionalidade ecológica,
económica e social, a partir de um programa municipal.económica e social, a partir de um programa municipal.  

Percursos Pedonais junto aos RiosPercursos Pedonais junto aos Rios - o elevado - o elevado
potencial turístico dos nossos rios interiores, em estadopotencial turístico dos nossos rios interiores, em estado
quase natural, remete para a qualidade de vida e fruiçãoquase natural, remete para a qualidade de vida e fruição
da natureza, bem como para a atração de visitantes aoda natureza, bem como para a atração de visitantes ao
concelho:concelho:

Estudar a possibilidade de continuar a construção doEstudar a possibilidade de continuar a construção do
percurso pedonal da Pala, ao longo da margempercurso pedonal da Pala, ao longo da margem
ribeirinha do Douro.ribeirinha do Douro.
Construir um percurso pedonal no rio Ovil.Construir um percurso pedonal no rio Ovil.
Construir um percurso pedonal no rio Teixeira.Construir um percurso pedonal no rio Teixeira.
Avaliar a possibilidade de construir percursos ao longoAvaliar a possibilidade de construir percursos ao longo
de outras linhas de água.de outras linhas de água.

Desenvolver esforços para que as nossas Zonas deDesenvolver esforços para que as nossas Zonas de
Lazer Fluvial possam evoluir para Praias FluviaisLazer Fluvial possam evoluir para Praias Fluviais, de, de
acordo com as normas legais.acordo com as normas legais.
Recuperar a figura de “Guarda-rios”Recuperar a figura de “Guarda-rios” com a função de com a função de
monitorizar a rede hidrográfica do município.monitorizar a rede hidrográfica do município.

Valorizar as Serras do Marão, da Aboboreira e doValorizar as Serras do Marão, da Aboboreira e do
CasteloCastelo - as três serras do concelho de Baião possuem - as três serras do concelho de Baião possuem
um enorme potencial ambiental, cultural e turístico queum enorme potencial ambiental, cultural e turístico que
importa preservar e potenciar. Neste sentido iremosimporta preservar e potenciar. Neste sentido iremos
prosseguir políticas de proteção e valorização ambiental eprosseguir políticas de proteção e valorização ambiental e
turística, nomeadamente:turística, nomeadamente:

Valorizar e promover a Área de PaisagemValorizar e promover a Área de Paisagem
Protegida Regional da Serra da AboboreiraProtegida Regional da Serra da Aboboreira, como, como
ativo turístico, em parceria com a Associação deativo turístico, em parceria com a Associação de
Municípios do Douro e Tâmega, associações locais eMunicípios do Douro e Tâmega, associações locais e
operadores turísticos privados locais e regionais.operadores turísticos privados locais e regionais.
Aprofundar e fazer evoluir o processo deAprofundar e fazer evoluir o processo de
constituição de um Geoparque constituição de um Geoparque – ou projeto de– ou projeto de
desenvolvimento do território - na região Alvão/Marão,desenvolvimento do território - na região Alvão/Marão,
um instrumento que potencie de forma sustentável aum instrumento que potencie de forma sustentável a
proteção da biodiversidade e a valorização turística eproteção da biodiversidade e a valorização turística e
económica do território.económica do território.

Programa “Rios Vivos”Programa “Rios Vivos”

Programa “Serras Vivas”Programa “Serras Vivas”

Diligenciar para a valorização do importanteDiligenciar para a valorização do importante
ecossistema “Carvalhal de Reixela”.ecossistema “Carvalhal de Reixela”.
Proceder à aquisição de terrenos em áreas-chaveProceder à aquisição de terrenos em áreas-chave que que
permitam intervenção direta da autarquia no reordenamentopermitam intervenção direta da autarquia no reordenamento
florestal, criação de pontos de água, aceiros e gestão deflorestal, criação de pontos de água, aceiros e gestão de
faixas de combustível.faixas de combustível.
Desenvolver projetos de prevenção e combate aosDesenvolver projetos de prevenção e combate aos
fogosfogos com instituições do ensino superior e outras. com instituições do ensino superior e outras.
Cadastro da propriedadeCadastro da propriedade, com a concretização de um, com a concretização de um
mínimo de 25% do total das propriedades.mínimo de 25% do total das propriedades.

Apoiar tecnicamente os produtores florestaisApoiar tecnicamente os produtores florestais para para
restauro e proteção em áreas críticas, com predomínio derestauro e proteção em áreas críticas, com predomínio de
espécies autóctones florestais e espécies resilientes aoespécies autóctones florestais e espécies resilientes ao
fogo.fogo.
Desenvolver um projeto de produção de plantasDesenvolver um projeto de produção de plantas
autóctonesautóctones, em parceria com o ICNF., em parceria com o ICNF.
Estudar e desenvolver um Projeto para aumento dosEstudar e desenvolver um Projeto para aumento dos
rebanhos em pastoreio extensivo.rebanhos em pastoreio extensivo.

Avaliar a implementação de uma Central de BiomassaAvaliar a implementação de uma Central de Biomassa
e/ou pellets,e/ou pellets, numa candidatura em parceria com a CIM numa candidatura em parceria com a CIM
Tâmega e Sousa, promovendo a limpeza e a valorizaçãoTâmega e Sousa, promovendo a limpeza e a valorização
dos resíduos florestais.dos resíduos florestais.

Programa ECOSPrograma ECOS  

De educação ambiental e promoção dos recursos do territórioDe educação ambiental e promoção dos recursos do território
junto das escolas, do voluntariado para a proteção da floresta.junto das escolas, do voluntariado para a proteção da floresta.

Programa “Floresta Viva”Programa “Floresta Viva”
  

Programa “Cuidador da Floresta”Programa “Cuidador da Floresta”
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4. Ambiente urbano e mobilidade 

Continuar o plano de requalificação das vilas doContinuar o plano de requalificação das vilas do
concelho de Baiãoconcelho de Baião - identificar projetos e obras - identificar projetos e obras
estruturantes preparando os respetivos processos paraestruturantes preparando os respetivos processos para
candidatura a fundos comunitários e outros instrumentoscandidatura a fundos comunitários e outros instrumentos
financeiros.financeiros.
Continuar a valorizar o espaço público nas freguesiasContinuar a valorizar o espaço público nas freguesias,,
melhorando as vias de comunicação, eliminandomelhorando as vias de comunicação, eliminando
constrangimentos na circulação e criando/requalificandoconstrangimentos na circulação e criando/requalificando
espaços de lazer e de encontro para os cidadãos.espaços de lazer e de encontro para os cidadãos.      
Desenvolver um projeto de requalificação eDesenvolver um projeto de requalificação e
valorização integral das aldeias de Porto Manso e davalorização integral das aldeias de Porto Manso e da
Pala Pala como “porta de entrada” do Douro.como “porta de entrada” do Douro.
Dinamizar a Casa de Chavães,Dinamizar a Casa de Chavães, abrindo-a a novas abrindo-a a novas
valências em linha com os desafios da descentralização evalências em linha com os desafios da descentralização e
valorização dos territórios de Baixa Densidade.valorização dos territórios de Baixa Densidade.  
Construção de um Parque de Lazer Urbano eConstrução de um Parque de Lazer Urbano e
multifuncional, em Campelomultifuncional, em Campelo - infraestruturar os terrenos - infraestruturar os terrenos
adquiridos junto à variante da sede do concelho. Aliadquiridos junto à variante da sede do concelho. Ali
vamos criar um parque de lazer com equipamentosvamos criar um parque de lazer com equipamentos
desportivos e recreativos variados assente numa filosofiadesportivos e recreativos variados assente numa filosofia
de espaço intergeracional.de espaço intergeracional.  
Estudar a possibilidade de construir um Parque deEstudar a possibilidade de construir um Parque de
lazer e multifuncional, em Santa Marinha do Zêzere.lazer e multifuncional, em Santa Marinha do Zêzere.
Implementar a Estratégia Local de HabitaçãoImplementar a Estratégia Local de Habitação,,
consolidando parcerias e intervencionando, dentro dasconsolidando parcerias e intervencionando, dentro das
capacidades da autarquia, as áreas identificadas nocapacidades da autarquia, as áreas identificadas no
documento, no caso dos instrumentos de apoio ao acessodocumento, no caso dos instrumentos de apoio ao acesso
à habitação por parte das famílias que vivem em situaçãoà habitação por parte das famílias que vivem em situação
de grave carência habitacional e que enfrentam outrosde grave carência habitacional e que enfrentam outros
obstáculos mais profundos à sua inclusão e autonomia,obstáculos mais profundos à sua inclusão e autonomia,
como a pobreza, o desemprego, a discriminação, entrecomo a pobreza, o desemprego, a discriminação, entre
outros.outros.

Alargar a rede de iluminação pública.Alargar a rede de iluminação pública.
Alargar o horário de funcionamento da iluminaçãoAlargar o horário de funcionamento da iluminação
pública.pública.  
Melhorar a eficiência energética dos edifícios públicosMelhorar a eficiência energética dos edifícios públicos
municipais.municipais.
Aumentar a rede de carregamento de veículosAumentar a rede de carregamento de veículos
elétricos.elétricos.  
Promover a transição da frota da autarquia paraPromover a transição da frota da autarquia para
viaturas amigas do ambiente.viaturas amigas do ambiente.

Programa “Requalifica”Programa “Requalifica”

Eficiência energética e descarbonizaçãoEficiência energética e descarbonização

Continuar a aposta numa iluminação pública maisContinuar a aposta numa iluminação pública mais
eficiente.eficiente.

Expansão das Redes de Abastecimento de Água e deExpansão das Redes de Abastecimento de Água e de
Saneamento Saneamento - manter o diálogo com a empresa “Águas do- manter o diálogo com a empresa “Águas do
Norte”, para aprofundar o forte investimento feito em BaiãoNorte”, para aprofundar o forte investimento feito em Baião
para o alargamento da rede de abastecimento de água epara o alargamento da rede de abastecimento de água e
saneamento, a locais ainda não cobertos, para que maissaneamento, a locais ainda não cobertos, para que mais
baionenses beneficiem destes importantes serviços. Garantir,baionenses beneficiem destes importantes serviços. Garantir,
também, a indispensável renovação de redes e detambém, a indispensável renovação de redes e de
equipamentos já existentes, para que o sistema deequipamentos já existentes, para que o sistema de
abastecimento de água e de saneamento possa manter-se deabastecimento de água e de saneamento possa manter-se de
forma eficiente e com bons níveis de qualidade.forma eficiente e com bons níveis de qualidade.  
Projeto-piloto de reutilização de águas residuais para regaProjeto-piloto de reutilização de águas residuais para rega
de jardins públicosde jardins públicos  

Melhoria no sistema de recolha dos resíduos sólidosMelhoria no sistema de recolha dos resíduos sólidos
urbanosurbanos e adequação aos normativos comunitários e e adequação aos normativos comunitários e
nacionais, assegurando mais transparência, igualdade enacionais, assegurando mais transparência, igualdade e
justiça no acesso a este serviço público.justiça no acesso a este serviço público.
Estudar a possibilidade de compensar os utentes porEstudar a possibilidade de compensar os utentes por
atitudes de responsabilidade ambientalatitudes de responsabilidade ambiental direcionado para a direcionado para a
reciclagem.reciclagem.
Desenvolver ações no sentido de promover oDesenvolver ações no sentido de promover o
reaproveitamento dos biorresiduos,reaproveitamento dos biorresiduos, no âmbito da economia no âmbito da economia
circular de redução do impacto ambiental.circular de redução do impacto ambiental.
Aumentar o número de ecopontos,Aumentar o número de ecopontos, promovendo a promovendo a
reciclagem.reciclagem.

Requalificar a EN 304-3Requalificar a EN 304-3 (entre Teixeira, Gestaçô e Santa (entre Teixeira, Gestaçô e Santa
Marinha do Zêzere), uma via estruturante ao nível dasMarinha do Zêzere), uma via estruturante ao nível das
acessibilidades internas e intermunicipais, por via de umacessibilidades internas e intermunicipais, por via de um
protocolo com a "Infraestruturas de Portugal".protocolo com a "Infraestruturas de Portugal".
Apoiar o governo, dentro das competências do município,Apoiar o governo, dentro das competências do município,
no processo de construção da ligação à Ponte da Ermida,no processo de construção da ligação à Ponte da Ermida,
obra muito importante para a mobilidade e dinamizaçãoobra muito importante para a mobilidade e dinamização
económica do concelho.económica do concelho.
Apoiar o governo, dentro das competências do município,Apoiar o governo, dentro das competências do município,
no processo de construção da ligação entre Quintã eno processo de construção da ligação entre Quintã e
Mesquinhata,Mesquinhata, obra essencial para a mobilidade e obra essencial para a mobilidade e
dinamização económica do concelho.dinamização económica do concelho.
Implementar o Projeto-piloto “Transporte Flexível aImplementar o Projeto-piloto “Transporte Flexível a
Pedido”Pedido” modalidade de transporte adequada/adaptável às modalidade de transporte adequada/adaptável às
necessidades do dia a dia dos cidadãos, como por exemplo onecessidades do dia a dia dos cidadãos, como por exemplo o
acesso ao comércio, aos serviços públicos e aacesso ao comércio, aos serviços públicos e a
estabelecimentos de saúdeestabelecimentos de saúde

Abastecimento de ÁguaAbastecimento de Água

Resíduos Sólidos UrbanosResíduos Sólidos Urbanos

MobilidadeMobilidade

Programa “Mais mobilidade”Programa “Mais mobilidade”

Ambiente urbano
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5. Património e cultura 

Diligenciar no sentido de proceder à constituição daDiligenciar no sentido de proceder à constituição da
“Casa da Memória”, um Espaço Museográfico e“Casa da Memória”, um Espaço Museográfico e
Interpretativo de Baião,Interpretativo de Baião, mediante financiamento mediante financiamento
comunitário, um projeto multimédia de caráter imersivo ecomunitário, um projeto multimédia de caráter imersivo e
no qual o visitante atravessará os milénios da história dono qual o visitante atravessará os milénios da história do
território das nossas Gentes e Património. A “Casa daterritório das nossas Gentes e Património. A “Casa da
Memória” resultará da reconversão do edifício do antigoMemória” resultará da reconversão do edifício do antigo
Departamento Técnico, tendo projeto do importanteDepartamento Técnico, tendo projeto do importante
cenógrafo, Arq. José Manuel Castanheira.cenógrafo, Arq. José Manuel Castanheira.
Criar uma exposição etnográfica sobre Baião atravésCriar uma exposição etnográfica sobre Baião através
dos tempos.dos tempos.
Criar a “Rota dos Moinhos e do Ciclo do Pão”Criar a “Rota dos Moinhos e do Ciclo do Pão”, através, através
da recuperação e valorização de antigos moinhosda recuperação e valorização de antigos moinhos
existentes.existentes.
Estudar, classificar e divulgar o Património dasEstudar, classificar e divulgar o Património das
Bengalas de Gestaçô Bengalas de Gestaçô como património imaterial.como património imaterial.
Estudar os processos produtivos das Cestas deEstudar os processos produtivos das Cestas de
FrendeFrende e construção de uma rota interpretativa do e construção de uma rota interpretativa do
processo de recolha da matéria-prima.processo de recolha da matéria-prima.
Elaborar um plano para a salvaguarda, manutenção eElaborar um plano para a salvaguarda, manutenção e
valorização do artesanato localvalorização do artesanato local, em particular das, em particular das
Cestas de Frende e das Bengalas de Gestaçô.Cestas de Frende e das Bengalas de Gestaçô.
Valorizar o Mosteiro de Santo André de AncedeValorizar o Mosteiro de Santo André de Ancede

Construir um projeto cultural de referência Construir um projeto cultural de referência nana
região tendo por base a componente museológica eregião tendo por base a componente museológica e
de programação cultural do Mosteiro, assumindo-ode programação cultural do Mosteiro, assumindo-o
como marca indelével na paisagem cultural.como marca indelével na paisagem cultural.
Continuar o processo de requalificação global doContinuar o processo de requalificação global do
MosteiroMosteiro, suportado em estudos interdisciplinares,, suportado em estudos interdisciplinares,
intervindo, nomeadamente, na cerca, nos celeiros, nosintervindo, nomeadamente, na cerca, nos celeiros, nos
jardins e no parque de estacionamento.jardins e no parque de estacionamento.
Dar continuidade ao estudo arqueológico doDar continuidade ao estudo arqueológico do
MosteiroMosteiro, em especial do possível núcleo romano., em especial do possível núcleo romano.

Programa “Preservar a memória”Programa “Preservar a memória”
  

Apostar na valorização do património arqueológicoApostar na valorização do património arqueológico de de
Baião como ativo turístico e culturalBaião como ativo turístico e cultural

Reativar o Campo Arqueológico da Serra daReativar o Campo Arqueológico da Serra da
AboboreiraAboboreira como suporte de investigação do território. como suporte de investigação do território.
Proceder a estudos nos castelos de BaiãoProceder a estudos nos castelos de Baião (Matos, (Matos,
Frende e Penalva).Frende e Penalva).
Estudar e valorizar os castros do ConcelhoEstudar e valorizar os castros do Concelho
(Portomanso, Cruíto/Gôve, Barreiro/Santa Marinha do(Portomanso, Cruíto/Gôve, Barreiro/Santa Marinha do
Zêzere, Mantel/Santa Cruz do Douro e outros porZêzere, Mantel/Santa Cruz do Douro e outros por
identificar).identificar).
Estudar e valorizar os vestígios romanos existentesEstudar e valorizar os vestígios romanos existentes
no território.no território.
Incrementar parcerias com instituições de ensinoIncrementar parcerias com instituições de ensino
superior superior e outras, para projetos de estudo e valorizaçãoe outras, para projetos de estudo e valorização
da arqueologia e património.da arqueologia e património.

Valorizar a ligação de Baião a vultos da literatura e daValorizar a ligação de Baião a vultos da literatura e da
cultura portuguesas cultura portuguesas – como sejam Eça de Queiroz, Camilo– como sejam Eça de Queiroz, Camilo
Castelo Branco, António Mota, Visconde de Vilamoura,Castelo Branco, António Mota, Visconde de Vilamoura,
Soeiro Pereira Gomes, Alice Gomes, Alves Redol ouSoeiro Pereira Gomes, Alice Gomes, Alves Redol ou
Agustina Bessa Luís, através da produção de um GuiaAgustina Bessa Luís, através da produção de um Guia
literário de Baião e de outras iniciativas públicas culturais.literário de Baião e de outras iniciativas públicas culturais.
Dinamizar a Biblioteca Municipal Dinamizar a Biblioteca Municipal - apostar num projeto- apostar num projeto
cultural que torne a Biblioteca num polo de acesso acultural que torne a Biblioteca num polo de acesso a
informação, com um programa cultural dinâmico e inclusivoinformação, com um programa cultural dinâmico e inclusivo
e que reforce o seu papel como espaço para fruição dee que reforce o seu papel como espaço para fruição de
cultura aberto a toda a comunidade.cultura aberto a toda a comunidade.
Criar e dinamizar um Festival do Livro e do CinemaCriar e dinamizar um Festival do Livro e do Cinema
Infanto-Juvenil.Infanto-Juvenil.
Diligenciar para a concretização da candidatura aDiligenciar para a concretização da candidatura a
financiamento para adaptação a filme de “A Cidade e asfinanciamento para adaptação a filme de “A Cidade e as
Serras”Serras”, ao Instituto de Cinema, Audiovisual e Multimédia., ao Instituto de Cinema, Audiovisual e Multimédia.
Assumir o Auditório Municipal de Baião como umAssumir o Auditório Municipal de Baião como um
espaço privilegiado para o cinema, teatro, dança, entreespaço privilegiado para o cinema, teatro, dança, entre
outras artes performativas.outras artes performativas.
Promover a continuação da atividade do grupo Promover a continuação da atividade do grupo Bai’oBai’o
TeatroTeatro,, aberto a pessoas de várias gerações, e na aberto a pessoas de várias gerações, e na
dinamização de uma programação de teatro itinerante pordinamização de uma programação de teatro itinerante por
várias locais do concelho.várias locais do concelho.
Criar residências de artistas,Criar residências de artistas, para atrair a Baião artistas para atrair a Baião artistas
de várias áreas que possam partilhar com a comunidadede várias áreas que possam partilhar com a comunidade
baionense os seus processos criativos, incentivando-os abaionense os seus processos criativos, incentivando-os a
conhecer novas formas de arte. Estas residências serãoconhecer novas formas de arte. Estas residências serão
dinamizadas em vários locais ligados à cultura do concelho,dinamizadas em vários locais ligados à cultura do concelho,
como por exemplo, o Mosteiro de Ancede, a Fundação Eçacomo por exemplo, o Mosteiro de Ancede, a Fundação Eça
de Queiroz, a estação de Arêgos, sede da ADR “Osde Queiroz, a estação de Arêgos, sede da ADR “Os
Caminhos de Jacinto”, entre outros.Caminhos de Jacinto”, entre outros.

Programa “Artes, literatura e cinema”Programa “Artes, literatura e cinema”

  

Promover a articulação do passe da CIM/TS com oPromover a articulação do passe da CIM/TS com o
“Andante”“Andante”, permitindo uma mobilidade integrada com a, permitindo uma mobilidade integrada com a
Área Metropolitana do Porto. Integrado no PART –Área Metropolitana do Porto. Integrado no PART –
Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes,Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes,
contempla passes com preços diferenciados consoante ascontempla passes com preços diferenciados consoante as
necessidades de deslocação dos utentes: municipal, 30 €;necessidades de deslocação dos utentes: municipal, 30 €;
intermunicipal/ferroviário 40 €, Andante 50 €).intermunicipal/ferroviário 40 €, Andante 50 €).
Acompanhar de perto a tutela no sentido daAcompanhar de perto a tutela no sentido da
requalificação/eletrificação da linha de comboio entrerequalificação/eletrificação da linha de comboio entre
o Marco de Canaveses e a Régua.o Marco de Canaveses e a Régua.  
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6. Educação, juventude e desporto 
    Educação e juventude

Proceder à implementação da Carta Educativa,Proceder à implementação da Carta Educativa, um um
importante documento estratégico que terá impacto nasimportante documento estratégico que terá impacto nas
qualidades da aprendizagem e formação dos baionenses.qualidades da aprendizagem e formação dos baionenses.
Aprofundamento do Projeto Educativo ConcelhioAprofundamento do Projeto Educativo Concelhio – –
instrumento para aprofundamento do trabalho colaborativoinstrumento para aprofundamento do trabalho colaborativo
entre Agrupamentos e no forjar de uma linguagem comumentre Agrupamentos e no forjar de uma linguagem comum
em termos de educação. Sabemos que a educação, aem termos de educação. Sabemos que a educação, a
formação e a qualificação são as chaves do futuro. Nesteformação e a qualificação são as chaves do futuro. Neste
sentido, estamos num processo contínuo desentido, estamos num processo contínuo de
aperfeiçoamento do Projeto Educativo Concelhio, emaperfeiçoamento do Projeto Educativo Concelhio, em
diálogo com os diversos atores, dotando-o de maisdiálogo com os diversos atores, dotando-o de mais
valências e ferramentas que beneficiem toda avalências e ferramentas que beneficiem toda a
comunidade educativa.comunidade educativa.
Criar um Observatório de acompanhamento aosCriar um Observatório de acompanhamento aos
alunos no ensino superior e na inserção na vida ativa.alunos no ensino superior e na inserção na vida ativa.  
Implementar o Passeio de finalistas de alunos doImplementar o Passeio de finalistas de alunos do
secundáriosecundário - programa de atividades com a duração de - programa de atividades com a duração de
um fim-de-semana que combine a visita a um espaço foraum fim-de-semana que combine a visita a um espaço fora
do concelho, com atividades culturais, desportivas edo concelho, com atividades culturais, desportivas e
momentos de lazer e convívio entre alunos.momentos de lazer e convívio entre alunos.
Implementar o Plano Municipal para a JuventudeImplementar o Plano Municipal para a Juventude..
Organizar uma Semana da JuventudeOrganizar uma Semana da Juventude - temos - temos
procurado criar uma oferta cultural e desportiva que vá deprocurado criar uma oferta cultural e desportiva que vá de
encontro aos interesses dos jovens. Iremos aprofundar oencontro aos interesses dos jovens. Iremos aprofundar o
conceito da conceito da Semana da JuventudeSemana da Juventude, a ocorrer no Verão,, a ocorrer no Verão,
construída com uma forte participação dos jovens, emconstruída com uma forte participação dos jovens, em
parceria com as associações locais, sendo constituída porparceria com as associações locais, sendo constituída por
diversas atividades multidisciplinares, onde podemdiversas atividades multidisciplinares, onde podem
pontuar exposições de fotografia e pintura, concertos epontuar exposições de fotografia e pintura, concertos e
workshopsworkshops diversos, encontro com escritores e diversos, encontro com escritores e
historiadores, debates temáticos, tertúlias …).historiadores, debates temáticos, tertúlias …).
Continuar a apoiar o Festival Continuar a apoiar o Festival ByonritmosByonritmos  - reforço do- reforço do
conceito do conceito do Festival da Diversidade ByonritmosFestival da Diversidade Byonritmos como como
momento e espaço multicultural aglutinador da juventudemomento e espaço multicultural aglutinador da juventude
baionense, e elemento de crescente interesse na vidabaionense, e elemento de crescente interesse na vida
cultural do concelho, num festival que é uma referência nacultural do concelho, num festival que é uma referência na
região.região.
Criar um evento musical e desportivo na Zona deCriar um evento musical e desportivo na Zona de
Lazer da Ermida, em Santa Marinha do Zêzere.Lazer da Ermida, em Santa Marinha do Zêzere.
Estudar a possibilidade de realizar um FestivalEstudar a possibilidade de realizar um Festival
Internacional de Música e da Sustentabilidade naInternacional de Música e da Sustentabilidade na
Pala/Porto Manso.Pala/Porto Manso.
Implementar o Programa “Voluntariado”Implementar o Programa “Voluntariado” - orientado - orientado
para o desporto (férias desportivas, eventos desportivos),para o desporto (férias desportivas, eventos desportivos),
cultura: (recriação histórica, festivais gastronómicos,cultura: (recriação histórica, festivais gastronómicos,
ByonritmosByonritmos, Mosteiro de Ancede, Auditório Municipal,…), Mosteiro de Ancede, Auditório Municipal,…)
social, ambiental (limpeza de zonas florestais,social, ambiental (limpeza de zonas florestais,
reflorestação…).reflorestação…).

Proporcionar estágios em áreas estratégicas daProporcionar estágios em áreas estratégicas da
atividade do municípioatividade do município a alunos/formandos universitários e a alunos/formandos universitários e
de cursos profissionais.de cursos profissionais.
Implementar um Implementar um “Festival Infantil” “Festival Infantil” - evento anual- evento anual
coincidindo com a semana do coincidindo com a semana do Dia Mundial da CriançaDia Mundial da Criança, com, com
duração de dois a três dias, trará a Baião música,duração de dois a três dias, trará a Baião música,
insufláveis, brincadeiras e jogos para os mais pequenos,insufláveis, brincadeiras e jogos para os mais pequenos,
ocorrendo anualmente em diferentes freguesias.ocorrendo anualmente em diferentes freguesias.
Criação de um Criação de um Peddy Paper,Peddy Paper, com o envolvimento da com o envolvimento da
comunidade baionense, que tenha como objetivo acomunidade baionense, que tenha como objetivo a
promoção do conhecimento do território.promoção do conhecimento do território.

Elaboração da Carta Desportiva ConcelhiaElaboração da Carta Desportiva Concelhia

Valorizar a prática desportivaValorizar a prática desportiva - iremos continuar a - iremos continuar a
promover a prática do desporto, associada à saúde, bem-promover a prática do desporto, associada à saúde, bem-
estar e qualidade de vida dos Baionenses, fazendo uso daestar e qualidade de vida dos Baionenses, fazendo uso da
riqueza e potencial do concelho em termos de patrimónioriqueza e potencial do concelho em termos de património
natural e de recursos colocados ao serviço das populações,natural e de recursos colocados ao serviço das populações,
como infraestruturas desportivas, percursos pedestres ecomo infraestruturas desportivas, percursos pedestres e
trilhos.trilhos.
Apostar na qualificação dos espaços desportivos nasApostar na qualificação dos espaços desportivos nas
várias freguesiasvárias freguesias permitindo a democratização da prática permitindo a democratização da prática
desportiva.desportiva.
Criar um Programa de atividades desportivas e culturaisCriar um Programa de atividades desportivas e culturais
regulares,regulares, que junta pais e filhos de diferentes freguesias que junta pais e filhos de diferentes freguesias
em espaços emblemáticos do concelho.em espaços emblemáticos do concelho.
Criar um "Torneio de Jogos Familiares"Criar um "Torneio de Jogos Familiares" - com modelo - com modelo
nos Jnos Jogos Sem Fronteirasogos Sem Fronteiras, promoveremos um torneio de, promoveremos um torneio de
equipas, intergeracional, com jogos e atividadesequipas, intergeracional, com jogos e atividades
inesperadas e divertidas que coloquem grupos de amigosinesperadas e divertidas que coloquem grupos de amigos
ou famílias em confronto.ou famílias em confronto.

Requalificar o Pavilhão Multiusos.Requalificar o Pavilhão Multiusos.
Criar espaços dedicados para a prática desportiva naCriar espaços dedicados para a prática desportiva na
futura Zona de Lazer Urbana de Campelofutura Zona de Lazer Urbana de Campelo..
Construir um Centro NáuticoConstruir um Centro Náutico, mediante disponibilidade de, mediante disponibilidade de
fundos comunitários, junto à albufeira da Pala, para apoio efundos comunitários, junto à albufeira da Pala, para apoio e
promoção da prática desportiva.promoção da prática desportiva.
Aprofundar o Papel Pedagógico do Centro Hípico deAprofundar o Papel Pedagógico do Centro Hípico de
Baião e sua requalificação como um espaço de fruiçãoBaião e sua requalificação como um espaço de fruição
multifuncionalmultifuncional uma importante valência pedagógica e uma importante valência pedagógica e
desportiva ao facultar condições para a prática desportivadesportiva ao facultar condições para a prática desportiva
do hipismo e, simultaneamente, junto à comunidade escolardo hipismo e, simultaneamente, junto à comunidade escolar
em particular, a alunos com necessidades educativasem particular, a alunos com necessidades educativas
especiais no desenvolvimento da socialização e afetividade.especiais no desenvolvimento da socialização e afetividade.
Este espaço tem vindo a ser alvo de melhorias logísticas eEste espaço tem vindo a ser alvo de melhorias logísticas e
pretende-se, estrutura-lo como um importante polopretende-se, estrutura-lo como um importante polo
aglutinador de diversas experiências desportivas eaglutinador de diversas experiências desportivas e
recreativas.recreativas.

DesportoDesporto

Programa “Desporto dos 0 aos 100”Programa “Desporto dos 0 aos 100”

Equipamentos desportivosEquipamentos desportivos
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7. Bem-estar animal

Dinamizar o Centro de Recolha Oficial para animaisDinamizar o Centro de Recolha Oficial para animais
errantes Resende/Baião (CRO) e do Abrigo Animalerrantes Resende/Baião (CRO) e do Abrigo Animal,,
junto ao Centro Hípico de Baião, em parceria comjunto ao Centro Hípico de Baião, em parceria com
associações locais, incentivando à Adoção Responsávelassociações locais, incentivando à Adoção Responsável
de Animais.de Animais.
Identificar colónias de animais errantes e estudar doIdentificar colónias de animais errantes e estudar do
interesse na criação do papel de cuidador da colóniainteresse na criação do papel de cuidador da colónia,,
ao qual os munícipes se podem candidatar.ao qual os munícipes se podem candidatar.
Instalar coletores para dejetos de animais domésticosInstalar coletores para dejetos de animais domésticos
no espaço urbano.no espaço urbano.  
Intensificar o processo de esterilização de animaisIntensificar o processo de esterilização de animais
errantes.errantes.
Reforçar a campanha de adoçãoReforçar a campanha de adoção (oferecidos o  (oferecidos o chipchip e a e a
esterilização).esterilização).

Programa “Baião Adota”Programa “Baião Adota”

Apoiar o Associativismo desportivo, cultural ambiental eApoiar o Associativismo desportivo, cultural ambiental e
socialsocial - apoiar as associações culturais, desportivas, - apoiar as associações culturais, desportivas,
ambientais e recreativas, reconhecendo o papel social queambientais e recreativas, reconhecendo o papel social que
promovem junto da comunidade e na ação de divulgação depromovem junto da comunidade e na ação de divulgação de
Baião no país e no mundo. Tudo faremos para que asBaião no país e no mundo. Tudo faremos para que as
associações continuem a ser um modelo de participaçãoassociações continuem a ser um modelo de participação
dos cidadãos na promoção dos valores comunitários.dos cidadãos na promoção dos valores comunitários.
Reforçar a colaboração com entidades de atividade deReforçar a colaboração com entidades de atividade de
índole económica,índole económica, como sejam a Associação Empresarial como sejam a Associação Empresarial
de Baião, a Associação de Criadores de Gado de Baião ede Baião, a Associação de Criadores de Gado de Baião e
Marco de Canaveses, a Cooperativa Agrícola, a AssociaçãoMarco de Canaveses, a Cooperativa Agrícola, a Associação
Nacional de Criadores da Raça Arouquesa, ao turismoNacional de Criadores da Raça Arouquesa, ao turismo
(operadores turísticos do concelho), a Dolmen e entre(operadores turísticos do concelho), a Dolmen e entre
outras.outras.
Apoiar as IPSS e o Empreendedorismo Social Apoiar as IPSS e o Empreendedorismo Social - as IPSS- as IPSS
têm papel relevante na atuação junto à comunidade.têm papel relevante na atuação junto à comunidade.
Reconhecemos o seu trabalho e sempre acarinhámos a suaReconhecemos o seu trabalho e sempre acarinhámos a sua
atuação, sendo para o executivo socialista parceirosatuação, sendo para o executivo socialista parceiros
privilegiados. Desta forma propomos continuar a apoiar asprivilegiados. Desta forma propomos continuar a apoiar as
IPSS’s e a aprofundar a cooperação nos desafios que seIPSS’s e a aprofundar a cooperação nos desafios que se
nos colocam com a nova dimensão dada às questõesnos colocam com a nova dimensão dada às questões
inerentes ao empreendedorismo social.inerentes ao empreendedorismo social.
Criar um sistema de benefícios para quem colabore nasCriar um sistema de benefícios para quem colabore nas
ações de voluntariadoações de voluntariado - no sentido de promover a - no sentido de promover a
cidadania ativa, iremos criar um conjunto de benefícioscidadania ativa, iremos criar um conjunto de benefícios
sociais para premiar o empenho e a vontade em fazer asociais para premiar o empenho e a vontade em fazer a
diferença na nossa comunidade de todos aqueles quediferença na nossa comunidade de todos aqueles que
integrarem ações de voluntariado (ambiental, social,integrarem ações de voluntariado (ambiental, social,
cultural,…).cultural,…).
Apoiar a constituição de uma Bolsa de CuidadoresApoiar a constituição de uma Bolsa de Cuidadores
InformaisInformais, conforme decorrer da legislação., conforme decorrer da legislação.
Requalificar e dinamizar o antigo edifício da Escola deRequalificar e dinamizar o antigo edifício da Escola de
Santa LeocádiaSanta Leocádia, em parceria com a Junta de Freguesia e o, em parceria com a Junta de Freguesia e o
CECAJUVI, num espaço de atividades culturais eCECAJUVI, num espaço de atividades culturais e
associativas.associativas.

Relações com agentes do territórioRelações com agentes do território

8. Democracia mais participativa, relação
com Associativismo e Agentes Locais de
Desenvolvimento
     Democracia participativa

Aprofundar o Orçamento Participativo JovemAprofundar o Orçamento Participativo Jovem - no - no
próximo mandato continuaremos a dar passos nestepróximo mandato continuaremos a dar passos neste
caminho aprofundando-o, alargando propostas e âmbito,caminho aprofundando-o, alargando propostas e âmbito,
incentivando os mais jovens a participar. Acreditamos que,incentivando os mais jovens a participar. Acreditamos que,
desta forma, continuamos a aproximar o cidadão dadesta forma, continuamos a aproximar o cidadão da
política e a promover uma cidadania ativa, atenta epolítica e a promover uma cidadania ativa, atenta e
interventiva.interventiva.
Preservar a qualidade da Vida DemocráticaPreservar a qualidade da Vida Democrática, mantendo, mantendo
as medidas de transparência e as medidas de transparência e accountabilityaccountability,,
nomeadamente através da realização de Assembleiasnomeadamente através da realização de Assembleias
Municipais desconcentradas nas freguesias; realização doMunicipais desconcentradas nas freguesias; realização do
atendimento ao público por parte do Executivo Municipal,atendimento ao público por parte do Executivo Municipal,
da Câmara à Porta, reforço do Conselho Consultivoda Câmara à Porta, reforço do Conselho Consultivo
Municipal e respeito escrupuloso do estatuto da oposição.Municipal e respeito escrupuloso do estatuto da oposição.
Realizar Sessões de Prestação de ContasRealizar Sessões de Prestação de Contas - porque a - porque a
transparência é essencial numa relação de confiançatransparência é essencial numa relação de confiança
entre eleitos e eleitores, iremos continuar a dinamizar,entre eleitos e eleitores, iremos continuar a dinamizar,
anualmente, sessões públicas para a Prestação deanualmente, sessões públicas para a Prestação de
Contas em diversas freguesias do concelho.Contas em diversas freguesias do concelho.
Garantir maior acessibilidade aos mais diversosGarantir maior acessibilidade aos mais diversos
públicos no acesso à informação pública e àspúblicos no acesso à informação pública e às
comunicações públicas da Câmara Municipal.comunicações públicas da Câmara Municipal.

Programa “Porta Aberta”Programa “Porta Aberta”
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9. Modernização administrativa e desburocratização 

Dinamizar respostas de Atendimento ao CidadãoDinamizar respostas de Atendimento ao Cidadão - -
depois do alargamento dos Espaços do Cidadão às trêsdepois do alargamento dos Espaços do Cidadão às três
vilas, continuamos apostados em aproximar os serviçosvilas, continuamos apostados em aproximar os serviços
municipais do cidadão. Conscientes das dificuldades demunicipais do cidadão. Conscientes das dificuldades de
acessibilidade com que a população, nomeadamente aacessibilidade com que a população, nomeadamente a
mais idosa, se depara, iremos aprofundar a ação demais idosa, se depara, iremos aprofundar a ação de
proximidade dos serviços municipais com os nossosproximidade dos serviços municipais com os nossos
cidadãos.cidadãos.
Aprofundar oAprofundar o projeto de desmaterialização projeto de desmaterialização
documental e melhoria dos Sistemas de Informação edocumental e melhoria dos Sistemas de Informação e
da Base de Dados do municípioda Base de Dados do município, para acesso e consulta, para acesso e consulta
online por parte dos munícipes.online por parte dos munícipes.
Continuar a promover a capacitação e valorização doContinuar a promover a capacitação e valorização do
quadro de Colaboradores da Autarquiaquadro de Colaboradores da Autarquia - num contexto - num contexto
de crescente exigência por parte dos munícipes e facede crescente exigência por parte dos munícipes e face
aos novos desafios que a conjuntura económica e socialaos novos desafios que a conjuntura económica e social
nos coloca, prevemos promover uma capacitação enos coloca, prevemos promover uma capacitação e
valorização dos colaboradores da autarquia ou o reforçovalorização dos colaboradores da autarquia ou o reforço
de recursos em áreas emergentes como o turismo, ade recursos em áreas emergentes como o turismo, a
cultura, o ordenamento florestal ou a área social, nocultura, o ordenamento florestal ou a área social, no
sentido de melhor nos adequarmos às necessidades dosentido de melhor nos adequarmos às necessidades do
nosso território e das nossas populações.nosso território e das nossas populações.
Aprofundar e valorizar a responsabilidade doAprofundar e valorizar a responsabilidade do
município com a Transferência de Competências,município com a Transferência de Competências,
reconhecendo o processo como um instrumento para areconhecendo o processo como um instrumento para a
desconcentração/regionalização administrativa.desconcentração/regionalização administrativa.
Continuar o processo de Certificação da QualidadeContinuar o processo de Certificação da Qualidade
(ISO 9001:2015) dos Serviços da Autarquia,(ISO 9001:2015) dos Serviços da Autarquia, alargando alargando
a certificação dos serviços municiais e manter oa certificação dos serviços municiais e manter o
cumprimento dos procedimentos e da melhoria contínuacumprimento dos procedimentos e da melhoria contínua
para manutenção da certificação que se realizarápara manutenção da certificação que se realizará
anualmente.anualmente.  

Programa “Autarquia próxima”Programa “Autarquia próxima”
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Ana P. Barbosa Carla  Nunes

Armando Fonseca

Manuela  Miranda António MagalhãesFernando Pereira Paulo Ferraz Ana Marta Silva
 

Carminda M. Ma. N.  Carneiro José de Matos 

Manuel MonteiroAdemar Rodrigues Isabel Dias Joel Pinto Nelson Pereira Raquel Freitas

José Queirós Dora Pinto Joaquim Ribeiro Nuno Ferreira

Aida Ribeiro Joana Guedes Cecília Matos Diogo Pinto
 

Susana Caetano Rui Pereira

 Rita Ferraz Leonardo Pinto

José Oliveira  Rafael Monteiro

Cristina Sequeira José Magalhães
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Andreia Ribeiro Álvaro CoelhoArlindo MarquesAntónio Barbosa Ana  Durães Inês Vieira André Barros

António Pinto

Aumentar o número de sessões ordinárias fora da sede de concelho;
Rever o Regimento;
Implementar soluções que permitam aos cidadãos acompanhar remotamente as sessões e cerimónias
oficiais;
Promover a realização de sessões temáticas;
Continuar a realizar a Assembleia Municipal dos Jovens de Baião, as comemorações do Dia do
Município e as comemorações do 25 de Abril, em articulação com a Câmara Municipal.

Compromissos
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 Alvaro Almeida Augusto Barbosa

Daniel Guedes

Sérgio Monteiro Ana MonteiroTiago FonsecaHelena Rocha Elisa Pinto José Pereira Filipe Ferreira

Paulo Monteiro

Elisabete Ferreira

Paulo Almeida Bruno Serdoura  Ana Cardoso Joaquim Pinho

Bela Carvalho

 Inês Pinto

Adriana Pinto

Marisa Marante Albino Monteiro

Requalificação do Centro da Vila de Ancede abrangendo a rua de Santo André e a rua 1º de Março, através da
realização de pavimentação, renovação de redes de águas pluviais e colocação de contentores e ecopontos;
Pugnar pela ampliação da Sede da Junta de Freguesia, para que a mesma possua melhores condições de
funcionamento e de atendimento aos cidadãos;
Qualificação da Escola do Convento com a criação de Centro de Convívio Sénior (rés do chão) e Sala Multifunções
(Exposições e Formação) no primeiro andar;
Beneficiação da Zona de Lazer, com melhoria da área de piqueniques, dos acessos e colocação de Parque Infantil;
Requalificação da Escola da Pala, criando atividades e funcionalidades que contribuam para a dinâmica da freguesia;
Beneficiação da rede viária (qualificação e pavimentações) de ruas e caminhos da freguesia;
Criação de escultura em granito - Homenagem aos Canteiros e Pedreiros da freguesia;
Diligenciar junto das entidades competentes (IP, APDL, APA) no sentido do arranjo e requalificação do espaço junto à
Ponte de Mosteirô; 
Criação de parques de estacionamento em espaço do domínio público na Freguesia;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido da
disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.
Apoiar as Associações da freguesia e apoiar a realização de atividades recreativas, culturais, desportivas, musicais e
sociais com estas entidades;
Requalificar espaços verdes da freguesia;

Compromissos
Média de Idades 44 anos
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Ana Mota João Sousa

David Monteiro

Gaspar Rodrigues António SantosJosé PereiraAna Silva Juliana Osório Sara Pereira Pedro Teixeira Joana Sousa 

Armando CarneiroManuel Mesquita Joana Pereira Carlos Ribeiro Rafael Pereira Alise Pereira

Paulo Dinis Selma Araújo Rodrigo Pinto Cândida  Lemos

Eduarda Sousa José Pereira Luis Vasconcelos Cândida Freitas
 

Luis Teixeira Fernando Barbosa 

António Luis Alberto Borges

Maria Barradas Vera  Coelho

Joaquim Vieira Lúcia Costa 
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Continuar a aposta nas crianças e nos jovens, dando continuidade ao transporte gratuito no pré-escolar e à
dinamização de eventos;
Envolver os jovens nas atividades culturais da freguesia, apoiando projetos e incentivando a sua
dinamização, dando continuidade ao Mês Cultural;
Continuar a apoiar, nas várias valências, os nossos idosos e as pessoas carenciadas em articulação com os
serviços da autarquia, o Fundo Social de Baião e as diversas entidades sociais;
Apoiar os agricultores e os criadores de gado de Campelo e Ovil, continuar a realizar a Feira de Reixela e o
Concurso Pecuário, em parceria com a junta de freguesia de Loivos do Monte, dando oportunidade aos
agricultores locais de venderem os seus produtos; 
Apoiar as associações culturais, humanitárias e desportivas;
Apoiar o executivo municipal na identificação e desenvolvimento das novas áreas habitacionais a custos
controlados para jovens;
Promover, em articulação com o executivo, Baião como destino turístico sustentável e valorizar o turismo de
natureza e enogastronómico;
Continuar a empenhar-nos na valorização do nosso território, nomeadamente em termos de acessibilidades,
mobilidade ou asseio urbano;
Pavimentações na Rua do Outeiro, Rua dos Pardieiros, Caminho da Sobreira, Rua de Arrabalde;
repavimentação na Rua de Vilarelho e Rua da Igreja; alargamento na Rua de Penaventosa e Rua da Portela;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Sérgio Ribeiro Diana SousaAntónio SantosBelta Alves Ana Isabel Pereira Beatriz Nogueira

Média de Idades 38 anos
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Rui Monteiro

Aida Pinto Lilite JoaquimManuel PintoRosalinda Coutinho Raúl Gonçalves  Catarina Vieira Cláudio Pinto Arlete Carvalho

 Laurentino Ribeiro Miguel Carvalho Susana PintoMaria Guedes  Fernando Pereira

Criação de uma zona de lazer ribeirinha (objetivo condicionado às condições legais para o efeito);
Aquisição de uma viatura para apoio às obras e atividades da Junta;
Melhoramentos da rua da Regada;
Requalificação da Zona envolvente da Capela de S. João Baptista e preservação das sepulturas escavadas na
rocha;
Manutenção e arranjo das ruas e caminhos da freguesia;
Dinamizar atividades destinadas aos seniores e iniciativas de encontro de gerações;
Realização da Festa Anual de Natal das crianças e seniores;
Encaminhar situações de precariedade de famílias ou pessoas para as instituições competentes e
acompanhar a evolução dos casos. Disponibilizar transporte para trazer bens alimentícios para pessoas
necessitadas;
Realização anual do passeio sénior;
Realização da festa anual das cestas e divulgação do artesanato;
Apoio a todas as associações da freguesia;
Aumentar e melhorar a mini-biblioteca e dar apoio ao estudo;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Média de Idades 45 anos
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Manuel Morgado António Leite

António Bento

Fernando Miranda  Paulo Martins Armando Teixeira Helena Alves Joaquim Teixeira Sílvia Pinto  Paulo Carvalho Rosa Teixeira 

Hélder FerreiraJoaquim Ribeiro  Álvaro Teixeira Sílvia Silva Miguel Ribeiro  Serafim Ribeiro

Daniela Mota Elsa Ferreira

Eduardo Cardoso  Sara Miranda

Criação de uma zona de lazer fluvial (objetivo condicionado às condições legais para o efeito);
Continuação da pavimentação da Rua das Alcarias até EN 101 (obra a executar em duas fases);
Arranjos urbanísticos em toda a extensão da Rua do Candeiro;
Requalificação da Rua de Mera;
Reparação de alguns caminhos pedonais;
Criação de um "Ponto de cruzamento" na Rua de Carcavelos (Anquião);
Colocação de iluminação nos cemitérios;
Colocação de iluminação no Campo Polidesportivo;
Continuação dos passeios na Rua Soeiro Pereira Gomes até à Igreja;
Beneficiação e pavimentação de alguns acessos que promovam a melhoria da mobilidade dentro da freguesia;
Apoio às Associações da Freguesia;
Requalificação da zona de lazer envolvente à sede de Junta;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Média de Idades 46 anos
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Cláudia Moreira  Fernando Monteiro

Paulo Eurico

Fernanda Soares  Manuela SousaPedro PereiraAbel Queiroz  Sílvia Carvalho Nuno Pereira Honório Barbosa Luciana Silva 

Rafael Ribeiro Alberto Sousa Sara Moreira  António Sousa  Rui Correia Cristina Silva

José Sousa  Albino Ribeiro

Abel Moreira Joana Miranda

Criação de um espaço de lazer com polidesportivo de ar-livre;
Cooperar com a Câmara Municipal para a melhoria de acessibilidades da freguesia, como a ligação da rua
Tapada de Gosende à Travessa do Picoto;
Qualificar/alargar a ligação de Pedreda ao Loureiro;
Pavimentação da rua de Casais;
Pavimentação da ligação de Pousada a Amarelhe;
Pavimentação da rua do Torrão, ligação do Torrão aos Entre-matos;
Continuar a apostar ma melhoria da rede viária e acessibilidades aos lugares mais isolados;
Beneficiação e pavimentação em passeios do primeiro patamar do cemitério;
Beneficiação de fontanários públicos;
Diligenciar junto das Infraestruturas de Portugal no sentido da possibilidade da criação de passeios entre o
Centro Cívico, Eiriz e a Portela;
Criação de acessos a pontos turísticos da freguesia, tais como Monte Crasto ou o miradouro do Penedo
Grande, em Tuaraz;
Criação de projetos de promoção da cultura;
Criação de trilhos BTT e percursos pedonais no interior da freguesia;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos
 António Cardoso Márcia Soares Cândida Nogueira Daniel Pereira

 Fernando Vieira

Média de Idades 43 anos
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Odete Vaz

 Élia Vasconcelos Albino MonteiroIsabel Moura José Vieira Daniel Silva
 

Manuel Queiroz Cristina Pereira Manuel Rocha

Ester MouraMargarida Azeredo  Susana Pinto Sílvia Monteiro Abel Carneiro Pedro Queiroz Luciana Valente Alice Azeredo

Armindo Queirós

Colocação de passeios na Rua de Grilo entre Vila Moura e as Cortes;
Qualificação da Estrada Municipal que liga Passadouro a Sernande;
Pavimentação do caminho que liga o Cemitério ao lugar de Passadouro;
Pavimentação do acesso à Capela de Chãos e colaborar no possível restauro da Capela, em diálogo com a Paróquia;
Valorizar os Cantaréus, como ligação geracional entre os mais velhos e os mais novos;
Promover e divulgar a obra do Visconde de Vila Moura;
Criação de Percursos Pedestres que permitam a exploração da natureza;
Manutenção dos fontanários públicos existentes e promover a limpeza das respetivas explorações de água;
Apoiar as crianças da freguesia no âmbito da Educação, criando espaços de estudo e de apoio e promovendo
atividades desportivas e culturais;
Apoiar os mais idosos por via do atendimento e da resolução de assuntos, incluindo pela realização de deslocações;
Auxiliar as Associações da freguesia, em particular no apoio aos mais jovens e aos mais idosos;
Promover passeios e atividades desportivas ajustadas a cada faixa etária, atividades culturais e de valorização das
memórias de cada um e da identidade da nossa comunidade;
Promover torneios desportivos, convidando outras freguesias, peddy papers culturais, uma aposta no
associativismo, empreendedorismo e proatividade dos mais jovens para desenharem e levarem a cabo as suas
atividades;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido da
disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento

Compromissos

Média de Idades 46 anos
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Rita Silva Diogo Alves

 António José 

Fernanda Silva  Albino BernardoTelma PintoHugo Branco  Emanuel Nunes Inês Cunha Virgínia Sousa António Almeida

Jorge MacedoNádia Lopes Liliana Ribeiro Armando Ribeiro  Jéssica Cardoso  Bruno Monteiro

 Artur Sousa  Luis Duarte Tatiana LopesMarli Almeida Ana Amorim

Cristina Carneiro Jorge Macedo

Beneficiação e pavimentação de vários acessos que promovam uma melhor mobilidade na União de Freguesias;
Estimular o movimento associativo no sentido de retomarem a sua atividade de promoção do desporto, mas também
de aprofundarem a atividade sócio cultural;
Criação de melhores condições para a prática desportiva em Tresouras, nomeadamente apoiando a requalificação do
campo de futebol;
Alargamento do recinto desportivo da antiga escola primária de Loivos da Ribeira, mediante acordo com proprietários;
Criação de um Parque de merendas em Tresouras;
Criação de um espaço lúdico no Centro Cívico de Tresouras, incluindo Parque Infantil e espaço de manutenção física e
sanitários;
Valorização do espaço público, criando uma freguesia mais atrativa para os seus habitantes e para os visitantes;
Continuação da aposta em eventos anuais que promovam a freguesia e a região;
Recuperação de tanques públicos e de fontanários;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido da
disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Média de Idades 32 anos
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Luís Pereira

Jorge Fernandes Carina Pinto Adriana RibeiroTânia Lemos Vitor Pereira Rafael Azevedo Leonardo Guedes Cristina Rodrigues

 Graça PereiraSerafim Ribeiro Sónia Guedes António Pereira Firmino Lemos

Disponibilizar mais ecopontos em Loivos do Monte, concretamente no lugar de Tolões;
Continuar a apoiar a biblioteca de Loivos do Monte nas suas atividades, na sua ação e nas iniciativas que
promove. Ajudar a que seja um espaço de encontro entre os mais novos e os mais velhos e onde as crianças
possam ter apoio nas tarefas da escola;
Alargar a rede de passeios iniciada no caminho municipal 1228 e terminar a ligação entre a Charrasqueira e o
cruzamento ao caminho municipal 1228;
Promover caminhadas e outros eventos, em dias significativos, para a população (festas do padroeiro, 25 de
abril, dia de Santa Comba, no verão com a presença de emigrantes); 
Promover eventos em parceria com a Câmara Municipal, das áreas do cinema, música, teatro, entre outras, e
dinamizar mais o Centro Cívico;
Beneficiar o Parque de Merendas de Tolões; 
Requalificar algumas ruas e acessos que causam dificuldades à nossa comunidade;
Continuar a realizar a Feira do Gado, em parceria com a junta de freguesia de Campelo e Ovil, dando
oportunidade aos agricultores locais de venderem os seus produtos;
Criar o serviço de pagamento (Pay-Shop) na Junta de Freguesia, pelo menos um dia por semana;
Requalificar e embelezar o espaço do polidesportivo para o tornar um espaço adequado para mais atividades
recreativas e de convívio entre gerações;
Apoio e acompanhamento dos cidadãos idosos e da população mais vulnerável;
Aprofundar a relação dos eleitores com os órgãos autárquicos com a implementação de um modelo de gestão
partilhada que reflita as propostas dos cidadãos de toda a freguesia;
Em diálogo com os responsáveis dos moinhos em Aldeia, procurar requalificar e preservar este património.
Criar uma rota entre os moinhos da freguesia.
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Média de Idades 37 anos
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António Vieira 

 António Cardoso Manuel Capela Luísa Ribeiro Sara Neto António Melo Paula Basto Glória Cabral António Cardoso 

Marisa VieiraRenato Ferreira Paulo MonteiroJoana Carvalho José Nogueira Carla Máximo Fernanda Cristina Jéssica Pereira

André Cardoso

Beneficiação do caminho de Cêtos em Santa Cruz do Douro;
Melhoramento de acessibilidades (Caminho das Quebradas; Caminho de Vila Nova; Caminho Novo do Lodão;
Calçada de Queixomil) em Santa Cruz do Douro;
Embelezamento do Caminho de Jacinto e da zona ribeirinha da Estação de Aregos e criação de um ponto de
viragem para autocarro;
Embelezamento da zona ribeirinha de Pousadouros em Santa Cruz do Douro;
Pavimentação do Caminho de Jacinto de Cabeção a Cedofeita em Santa Cruz do Douro;
Repavimentação da Calçada da Senra em Santa Cruz do Douro;
Repavimentação da Calçada de Enxames em Santa Cruz do Douro;
Pavimentação da rua do Tapado na parte correspondente a São Tomé de Covelas. É uma rua que se prolonga
pela freguesia de Valadares e este é um objetivo a ser articulado com a JF Valadares;
Embelezamento da zona ribeirinha em Mirão em São Tomé de Covelas;
Beneficiação do acesso do Souto do Meio à Moutinha em São Tomé de Covelas;
Repavimentação do estradão desde Gem até Paçô em São Tomé de Covelas;
Repavimentação da rua dos Quinteiros em São Tomé de Covelas;
Dinamização do turismo – qualificação e criação de percursos pedonais
Realização do evento gastronómico “Mostra do Peixe do Rio”;
Criação do fim-de-semana jovem;
Apoio aos idosos e famílias carenciadas;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Média de Idades 37 anos
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 Alfredo Silva Daniela Miranda

Luís Pereira 

 Alberto Monteiro  Pedro SantosJoana Ferreira Tânia Vieira  José Ribeiro Cláudia Sousa José Pinto Cláudia Carvalho 

Pedro Monteiro Adão Monteiro Adriano Soares Sara Ferreira Rafael Pinto Carlos Pereira

 Rui Vieira  José Cardoso Manuel MoutaAna Pereira  António Carneiro

 Joaquim Queirós  Ana Monteiro

Requalificação das zonas centrais de Santa Leocádia e Mesquinhata para melhorar as condições de circulação
pedonal;
Requalificação do espaço do Cruzeiro em Santa Leocádia;  
Proceder à recuperação das antigas Escolas Primárias de Santa Leocádia. Criar ali um projeto que permita o
acolhimento turístico, mas que seja também aberto à população, que possa realizar atividades. Medida
dependente de candidatura a apoios comunitários;
Conclusão da 2ª fase do Centro Cívico de Mesquinhata; 
Criação de um Parque Verde no terreno da freguesia, reflorestando e criando zonas de lazer em Mesquinhata;
Criação de um programa de dinamização, com atividades desportivas, culturais e recreativas em articulação
com as instituições da freguesia;
Execução de diversas Pavimentações;
Melhorias em vias de circulação;
Melhorias e valorização dos espaços públicos, centros cívicos, jardins, zonas de lazer e de estar;
Valorização do património material e imaterial da freguesia;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos
André Vieira

Média de Idades 39 anos
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Manuel GarciaLuis Loureiro

Manuel Pereira

Joaquim Jesus Hélio MonteiroManuel Sousa Lurdes Carvalho  Rui Valente Albino Magalhães Sandra Pinto 

Nuno Macedo Nídia SousaLeandro Nogueira Nelson Nascimento Renato Silva Bárbara Coutinho António Carvalho Rui Ribeiro

Fátima Nogueira  Margarida Barros Joaquim Pinto  Donzelina Borges  Ana Monteiro Armando Carvalho

Goreti Monteiro 

Sónia Nogueira

Beneficiação da rede viária da freguesia, bem como do espaço público, garantindo melhores e mais seguras
acessibilidades;
Requalificação da Zona de Lazer da Ermida;
Estabelecer as diligências para a criação de um novo parque de lazer/urbano na freguesia;
Criar e requalificar espaços dedicados às nossas crianças, como parques infantis e plataformas para
diferentes práticas desportivas, com a instalação de circuitos de manutenção física;
Conservação e recuperação de alguns miradouros, fontenários e tanques públicos;
Apoiar as diversas associações da freguesia no desenvolvimento da sua atividade e promoção do território;
Desenvolver um programa de dinamização sociocultural e desportivo na freguesia, criando o “Mês da Vila”;
Criar um edifício polivalente para utilização dos nossos jovens e idosos, permitindo estabelecer relações
intergeracionais, reaproveitando uma das antigas escolas primárias;
Estabelecer diálogo com várias entidades por forma a criar um espaço de divulgação e comercialização de
produtos locais, incluindo produtos agrícolas. 
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido da
disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Média de Idades 42 anos
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Cátia Correia Fernando Silva

 Jorge Rodrigues

Filipe Costa Armando PendãoMara PereiraCelina Fernandes Jorge Pinto Nuno Pinto Filipa Teixeira Francelino Silva

Diamantino PintoArtur Silva Marlene Silva Afonso Ribeiro Ruben Teixeira Maria Pinto

 Manuel Pinto José Silva Tiago Azevedo  Pedro Araújo

Jorge Ferreira José Pinto José Teixeira Otávio FreitasJosé Freitas  Paulo Pinto

 Tiago Moreira Márcio Silva

Paula Fernandes Manuel Borges

Média de Idades 44 anos
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Requalificação de caminhos em vários lugares da freguesia;
Aprofundar o apoio social aos habitantes, por via do diálogo com entidades sociais e a execução de
projetos nesta área;
Promoção do desporto para os jovens na freguesia e também noutros pontos do concelho: através de
acordos com associações desportivas do concelho, a Junta fará o transporte de jovens que queiram
ingressar em equipas desportivas;
Pavimentações e beneficiação do espaço público em Várzea, Sacões e Ordem;
Procurar beneficiar o acesso ao lugar de Gavinho, mediante acordo com proprietários;
Criação de espaço com miradouro e equipamentos para a prática de exercício físico no lugar de Sacões;
Pavimentação e execução de um muro de suporte da estrada de ligação de Via Cova a Mesão Frio;
Procurar uma solução para a Escola Primária de Teixeiró que valorize a freguesia; 
Requalificação do Campo de Futebol de 5 da Teixeira e aquisição de mobiliário urbano para a prática de
exercício físico;
Alargamento e Pavimentação da Estrada das Caldinhas da Nossa Senhora do Socorro;
Reconstrução de muros em Ribeirão; 
Arranjo da sede de Junta de Teixeiró;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no
sentido da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos
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António Carneiro

Vânia Rodrigues Ana SantosMiguel Ramos José Nogueira Ilda Borges Domingos Carvalho Nuno Pinto

Carina Ribeiro Fátima MonteiroAntónio Ribeiro António Pinto Otília  BorgesCláudia Teixeira Paulo Borges

Continuar a apostar na melhoria das acessibilidades e na construção de passeios;
Alargamento e requalificação do caminho do Cruzeiro com o objetivo de alargar o perímetro urbano do centro
da freguesia;
Construção de um campo polidesportivo na envolvente do Parque da Feira;
Apoiar e operacionalizar o centro de relação comunitária a ser instalado numa escola da freguesia;
Certificação de um percurso pedonal que conjugará o potencial turístico da freguesia com a prática de
exercício físico;
Valorizar e afirmar a Feira Franca, potenciando também a vertente gastronómica;
Reorganizar e alargar o período de atendimento da junta;
Apostar na melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar da comunidade, através da limpeza e
beneficiação dos espaços públicos;
Apoiar a dinamização cultural e desportiva através das associações e da envolvência da comunidade, por
forma a promover e valorizar a cultura e tradições da freguesia;
Pavimentação da rua do Tapado na parte correspondente a Valadares. É uma rua que se prolonga por São
Tomé de Covelas e este é um objetivo a ser articulado com a UF de Santa Cruz do Douro e São Tomé de
Covelas;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Adriana Ribeiro

Média de Idades 39 anos
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André Ribeiro

M. José Ribeiro Vítor Miranda Elsa Freitas Manuel Domingos Sandro Monteiro Rui Moreira Patrícia Ribeiro

Manuel Pinto Fernando Ribeiro Irene Pinto  Cristina Teixeira António RibeiroJoel Pereira Rafaela Freitas

Alargamento e construção de muro no lugar do Salgueiro;
Construção de passeios e de rails de proteção na estrada CM 1232;
Requalificação do Jardim da Nossa Senhora do Amparo – Avezudes;
Procurar uma solução para a Escola Primária de Viariz que valorize a freguesia;
Construção de passeios na estrada M580;
Requalificação da Junta de Freguesia e do respetivo jardim;
Limpeza de vias e de manutenção de espaços verdes;
Beneficiação do pavimento das Ruas, de valetas e de aquedutos;
Reparação da rede de distribuição de água dos fontanários públicos;
Colocação de grelhas de passagem de águas pluviais na via pública;
Drenagem e encaminhamento de águas na Rua do Outeiro;
Renovar a sinalética na freguesia, incluindo a colocação de espelhos;
Diligenciar, conjuntamente com a Câmara Municipal, junto da empresa pública “Águas do Norte”, no sentido
da disponibilização e/ou alargamento das redes públicas de água e saneamento.

Compromissos

Cátia Miranda

Média de Idades 40 anos
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MÁRIO DE SOUSA

Como Autarca experiente que é e profundamente
conhecedor das diferentes e diversas
capacidades do Concelho, tanto a nível Turístico
como no Desporto, saberá como ninguém
transformar as Terras de Baião num ex-libris
onde as Pessoas e a Natureza se unam na
simbiose entre o crescimento económico e a
sustentabilidade climática.

RIBADOURO

Leia aqui todas as mensagens na íntegra:

JOSÉ MANUEL TEIXEIRA DE SOUSA

Conheço o Paulo Pereira há muitos anos. É alguém com
muitas qualidades, com uma grande capacidade,
honestidade, frontalidade. Paulo Pereira é hoje o
baionense que reúne mais capacidade e que tem melhor
conhecimento dos problemas do concelho. É quem mais
encarna o espírito de ser-se Baião. Tem capacidade de
agregar as pessoas e de as pôr a convergir. É uma grande
esperança para o desenvolvimento de Baião. Garantindo
que Baião fica em Boas Mãos. 

O projeto político liderado por Paulo Pereira merece o
nosso apoio. Pelo trabalho que estes candidatos
desenvolvem, pelo exemplo que transmitem, pelo
humanismo e solidariedade, pela recusa da divisão e pela
mente aberta e de olhos postos no futuro. Baião é, e será
cada vez mais uma terra de esperança. Poderemos sentir
cada vez mais Baião intensamente como o nosso lar, onde
mergulham as nossas raízes e como porto de abrigo e de
aconchego.

JOSÉ HENRIQUE MAGALHÃES

SANTA MARINHA DO ZÊZERE 

CAMPELO

ANTÓNIO MONTEIRO

O Dr. Paulo Pereira é um homem inteligente, honesto e
de compromissos. O seu projeto para o futuro de Baião
é ganhador.

Pelo reconhecimento da obra até então realizada,
reforço aqui o meu apoio à reeleição do Dr. Paulo
Pereira à presidência da Câmara Municipal de Baião.

MANUEL VAZ

Apoio o Dr. Paulo Pereira pelo trabalho efetuado em
prol dos Baionenses em geral. Mais uma vez, acredito
na continuidade do excelente trabalho que tem vindo a
realizar.

ADRIANO PINTO 

GESTAÇÔ

ANCEDE

ANCEDE

EDUARDO FERREIRA

Apoio o Dr. Paulo Pereira, porque já deu mostras de ser
um homem de palavra e de confiança. As obras falam
por si!

JOSÉ PINTO

O Presidente que nos dá confiança para continuar o
bom trabalho feito no concelho.

GESTAÇÔ

FRENDE

PAULO RIBEIRO 

O meu trabalho é viajar, conhecer o mundo e dar a
conhecer, mas a minha terra natal é Baião e acredito
que está em boas mãos, eu apoio Paulo Pereira para a
Câmara Municipal, porque tenho confiança no Futuro!

VIARIZ

PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE HONRA

MANDATÁRIO DA 
CANDIDATURA

LUÍS CARVALHO 

Apoio o Dr. Paulo Pereira, pela sua competência,
conhecimento, honestidade, frontalidade e por falar
claro...

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

MANDATÁRIO
FINANCEIRO

ARMANDO PINHO 

Vamos fazer uma campanha positiva e que seja
esclarecedora para os baionenses. Sob a liderança do
Dr. Paulo Pereira apresentamos excelentes candidatos
aos órgãos municipais e às Juntas de Freguesia: “Baião
em Boas Mãos".

RIBADOURO

DIRETOR DE
CAMPANHA
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JOSÉ LUÍS CARNEIRO

Em Baião há um projeto de desenvolvimento em curso que
assenta em três pilares: a qualificação das pessoas; a
identificação e a valorização dos recursos culturais,
sociais, ambientais, económicos e institucionais e, por
último, a defesa do prestígio do Concelho na região e no
País. Para que os frutos sejam ainda maiores e mais
duradouros, é necessário manter o rumo. Manter o
caminho. 
No meu entender, só há uma liderança e uma equipa
capaz de o fazer: a liderança é a do dr. Paulo Pereira.
Homem honesto, inteligente, trabalhador, competente,
aberto ao mundo e respeitado em toda a região!

CAMPELO

Apoio esta candidatura do Dr. Paulo Pereira, pela
seriedade, disponibilidade e preocupação por todos os
cidadãos baionenses. Desta forma Baião continuará em
boas mãos.

DULCE DIAS

Votos de sucesso ao professor Paulo Pereira, pela
perseverança,pelo esforço, pelo otimismo e pela dedicação
ao povo Baionense. 

CARLOS BARROS

AMÉLIA MONTEIRO 

Agradeço muito ao Dr. Paulo Pereira o esforço que tem
feito pelo desenvolvimento da nossa Terra e por isso o
meu apoio à sua candidatura.

SANTA CRUZ DO DOURO

SANTA CRUZ DO DOURO

GESTAÇÔ

ANA PARREIRA

O Sr. Dr. Paulo Pereira foi um Presidente de Verdade!
Continua a lutar pelo crescimento e por um melhor
Concelho de Baião. 

GRILO



TELMO PINTO

O Presidente Paulo Pereira é um lutador incansável e exigente pela
sua Terra, pela nossa Comunidade, procurando, sempre, as
melhores oportunidades para tornar Baião mais Forte 

Apoio mais uma vez a candidatura de Paulo Pereira, pela
experiência, frontalidade e dedicação.

JOAQUIM CORREIA

O Dr. Paulo Pereira é um político sincero e honesto. Baião
está no caminho certo.

BENILDE CAETANO

FERNANDO CAETANO 

Paulo Pereira é um homem competente, honesto,
humilde e trabalhador. Para ele Baião e os baionenses
estão sempre acima de qualquer interesse particular. 

VÍTOR PASCOAL

Porque continuo a confiar no futuro e este continua a
ser o caminho certo.

FÁBIO MIRANDA

Eu apoio a recandidatura do Dr. Paulo Pereira porque
no exercício dos seus anteriores mandatos demonstrou
ser um presidente com competência, dedicação e com
conhecimento do concelho e preocupado com o futuro
do mesmo.

MANUEL VENÂNCIO

Confio na recandidatura do Dr. Paulo Pereira por lhe
reconhecer a humildade que as gentes de Baião
precisam! Baião em boas mãos.

AMARANTE

SANTA CRUZ DO DOURO

CAMPELO

CAMPELO

LOIVOS DO MONTE

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

Leia aqui todas as mensagens na íntegra:

ALBERTO CARDOSO

FERNANDO TEIXEIRA

É com todo o gosto que apoio a candidatura do Dr. Paulo
Pereira, pois sempre esteve atento às necessidades da
minha freguesia, bem como de todo o concelho. 

NATALINA CARDOSO

MIGUEL RIBEIRO

Pela forma como se relaciona com todos, e pela lealdade
demonstrada aos autarcas de freguesia, continuo a apoiar
o Dr. Paulo Pereira.

BRUNO FERREIRA

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira, pois considero
que é a pessoa mais preparada para assumir esta
responsabilidade. 

CAMPELO

LOIVOS DO MONTE

CAMPELO

VIARIZ

OVIL

GESTAÇÔ

FERNANDO ROCHA

Porque continua a ser a pessoa indicada para liderar o
processo evolutivo desta linda Terra, continuo a dar o
meu apoio ao Dr. Paulo Pereira.

Apoio a recandidatura do Dr. Paulo Pereira porque
acredito que Baião está e continuará em boas mãos.

FRANCISCO PEREIRA

Pela cordialidade, frontalidade, coerência, lealdade,
honestidade e obra feita, o senhor doutor Paulo Pereira
merece, em prol de Baião e seus munícipes, presidir à
edilidade baionense.

LUÍSA MONTEIRO

GÔVE

ANCEDE

GESTAÇÔ

FERNANDO JESUS

Apoio inequivocamente a recandidatura do Dr. Paulo
Pereira, porque não obstante este município ser hoje
um concelho de referência no panorama autárquico do
país ainda regista muitas carências e muitas
necessidades.

SARA SILVA

Pelo caminho já construído, o projeto de Baião e por
Baião que o Professor Paulo Pereira e toda a sua
equipa têm desenvolvido, merece continuar a crescer.

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

CAMPELO

ANTÓNIO MOTA

Apoio Paulo Pereira porque concluiu o que prometeu
fazer no seu mandato, e porque está atento e defende
os interesses dos baionenses sem ter necessidade de
usar a arrogância e a artimanha.

OVIL

Na vivência diária e sinuosa da vida são muitas e
diferentes as batalhas que travamos. Existe, no entanto o
compromisso, a amizade e a gratidão o meu compromisso
é de apoio à candidatura do Dr. Paulo Pereira.

ORLANDO RODRIGUES
CAMPELO

Apoio o Dr. Paulo Pereira e o seu projeto político para o
concelho de Baião pois considero que é a pessoa melhor
preparada e mais conhecedora das necessidades do
concelho. 

Considero que a experiência profissional do Dr. Paulo
Pereira ao longo destes anos lhe trouxe conhecimentos
para continuar a abraçar este grande desafio, fazendo
sempre mais e melhor, com a firme convicção de que
servirá melhor todo(a)s o(a)s Baionenses

JOAQUIM TEIXEIRA 

Eu mantenho o apoio ao Dr. Paulo Pereira à Presidência
da Câmara Municipal de Baião, pelo seu perfil, pelo seu
passado, pelos seus projetos para manter Baião numa
linha de progresso. 
De salientar ainda a enorme capacidade de liderança e de
concretização de objetivos com provas dadas.

SANTA CRUZ DO DOURO
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Leia aqui todas as mensagens na íntegra:

O Dr. Paulo Pereira, enquanto autarca, para além da
sua dedicação e da sua capacidade de trabalho, tem
demonstrado um inequívoco compromisso com as
pessoas e com o território, na contínua valorização do
concelho de Baião.

O Dr. Paulo Pereira e a sua equipa merecem continuar à
frente do município de Baião. São pessoas honestas e
cumpridoras.
Baionenses votem no Dr. Paulo Pereira!
Viva o PS!

ARMINDA LEMOS 
SANTA MARINHA DO ZÊZERE
Apoio o Dr.Paulo Pereira, pela sua  competência,
profissionalismo , integridade e dedicação ao nosso
concelho. Considero pertinente-dar continuidade ao
excelente trabalho que tem feito em Baião. 

CARLOS AZEVEDO

Habituamo-nos a ver o Dr. Paulo Pereira desde os
longínquos tempos em que, ao lado do Dr. José Luís
Carneiro, militava na oposição, aqui em Baião. Destacam-
se no seu modo de atuação a integridade, a humildade, a
resiliência e o empenhamento.

Apoio o Dr. Paulo Pereira pela sua preocupação constante,
quer com os emigrantes quer com o meu processo de volta
para Portugal, estando sempre ao nosso lado. 

CARLA PEREIRA

O bom político prima a sua atuação pela ética, luta pelos
anseios da população, está presente na comunidade que o
elegeu, dá respostas a todos e não abdica das suas
crenças e dos seus valores. 

PAULO PEREIRA

MANUEL DURÃO  

O convite constitui uma distinção que muito agradeço. E acedi por
várias razões. Como todos sabem trabalhei com o Dr. Paulo
Pereira 8 anos na Câmara Municipal de Baião e pude verificar, dia
a dia, o denodo, a inteligência de análise, a competência da
decisão e a capacidade de trabalho para além da idoneidade do
seu carácter.

ROSÁRIO QUEIRÓS

O Dr. Paulo Pereira, Baionense, filho desta terra, com um
conhecimento transversal da nossa sociedade, é uma pessoa de
confiança, honesta, cumpridora e que muito tem contribuído para
as instituições concelhias no desenvolvimento das suas
atividades neste tempo de pandemia.

RUI RAMALHO

Continuo a reconhecer-lhe seriedade, honestidade, competência e
capacidade para liderar o nosso Município e para o conduzir a
bom porto, juntamente com a equipa por si liderada. E é
reconfortante saber que teremos sempre à mão um Presidente
próximo, sensato, justo, que ama a sua Terra e que além de
tudo… é um Amigo.

CATARINA SILVA

Apoio a recandidatura do Dr. Paulo Pereira, pela sua
dedicação, pelo trabalho realizado e principalmente pela
sinceridade com os baionenses. Acredito que continuará
com o mesmo empenho demonstrado pelo município de
Baião.

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

CAMPELO

SANTA LEOCÁDIA

LOIVOS DO MONTE

SANTA LEOCÁDIA

CAMPELO

AVELINO SOARES

ANABELA PEREIRA

Os desafios que foram colocados ao Dr. Paulo Pereira,
nos últimos anos e em especial os que dizem respeito à
área da saúde, são mais do que prova que é na sua
continuidade à frente da Autarquia que está a decisão
mais acertada.

GREGÓRIO PEREIRA

CÉSAR CARVALHO

Acreditar que é possível é motivo suficiente para não
desistir.
O melhor para Baião.

AMÉRICO AZEVEDO

Apoio naturalmente e com muita Honra, o Sr. Dr. Paulo
Pereira na sua recandidatura à presidência da Câmara
Municipal de Baião, pela forma Cívica e Democrática que
utiliza na relação política com os munícipes.

GÔVE

OVIL

SANTA LEOCÁDIA

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

CAMPELO

GESTAÇÔ

FILIPE CARDOSO

Assente nos pilares da competência, da dedicação, da
confiança e do serviço que merecidamente lhe
reconheço, creio que o Dr. Paulo Pereira é a pessoa
certa para continuar a liderar o destino no nosso
concelho.

Paulo Pereira é com toda a certeza a pessoa certa para
continuar a liderar estes e os futuros projetos para o
nosso concelho e para os nossos munícipes, com a
mesma determinação que já nos provou.

JOÃO PAULO SILVA

Apoio o Dr. Paulo Pereira, porque acredito que com a
sua inteligência, honestidade, frontalidade e capacidade
de trabalho continuará a contribuir para o
desenvolvimento de Baião.  

NUNO CUNHA

CAMPELO

CAMPELO

TRESOURAS

LUÍS AZEVEDO E PAULA AZEVEDO

Apoiamos a candidatura do Dr. Paulo Pereira porque
confiamos e acreditamos na continuidade dos seus
projetos para o nosso concelho. 

FERNANDO VIEIRA

Apoio o Dr. Paulo Pereira, porque acredito na sua
inteligência, honestidade, frontalidade e capacidade de
trabalho.

CAMPELO

GÔVE

Mª LUÍSA BARRETO
SANTA CRUZ DO DOURO

DAVID SANTOS E LURDES MENESES
TRESOURAS

Considero o Dr. Paulo Pereira a pessoa mais capaz de dar
continuidade ao trabalho que tem que ser realizado: tornar o
concelho mais atrativo não só para os turistas mas principalmente
para captar investimentos que permitam criar empregos e fixar os
jovens Baionenses.

Pelo que demonstrou no mandato que está a terminar, e
consequente pelo que confio que fará no próximo, porque
de facto, o Dr. Paulo Pereira é uma pessoa íntegra e em
quem podemos confiar. 
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Leia aqui todas as mensagens na íntegra:

Apoio o Dr. Paulo Pereira na medida em que é um
autarca que prima pela igualdade. Não distingue o
cidadão baionense pela sua escolaridade, nem pela sua
categoria profissional.

Apoio a recandidatura do Dr. Paulo Pereira à Câmara
Municipal de Baião porque ela defende o desenvolvimento
harmonioso do concelho, o associativismo, a rede viária e
o principal pilar do sucesso de uma geração, que é a
educação e a cultura.

HERMÍNIO FONSECA
ANCEDE
Apoio o Doutor Paulo Pereira não só pelo facto de sermos
amigos de longa data mas pelo profissionalismo, empenho
e honestidade com que tem gerido o nosso concelho ao
longo da sua governação!  

ABÍLIO PEREIRA

Continuo a apoiar o Dr. Paulo Pereira à presidência da
Câmara Municipal de Baião, não somente por ser um
amigo, mas porque é um homem de princípios e de
competências demonstradas.

A dedicação, honestidade e compromisso para com os
Baionenses, fez, faz e continuará a fazer a diferença na
vida dos Baionenses.

RUI VALENTE

O Dr. Paulo Pereira é igualmente alguém que perante as
adversidades ou dificuldades não atira a toalha ao chão.
Com enorme capacidade de resiliência e persistência,
acreditando sempre que é possível (ex: ligação de Baião à
ponte da Ermida).

JOÃO PEREIRA

MANUELA VIEIRA  

Paulo Pereira é uma pessoa honesta, com espírito de
trabalho, persistência e visão de futuro. 

SÍLVIA PINTO

Homem que cumpre com os seus compromissos, honra
a palavra e as gentes de Baião. 

OLINDA SILVA

Podemos acreditar no Dr. Paulo Pereira para continuar a
trabalhar para o crescimento do concelho, pois é íntegro
e uma pessoa de bem.

JOAQUIM P. RIBEIRO

Porque continua a ser um Homem do Povo e a
desenvolver Boas políticas para o Mundo Rural, apoio
incondicionalmente o Dr. Paulo Pereira.

GRILO

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

RIBADOURO

CAMPELO

GESTAÇÔ

FRENDE

ANA GUEDES

JOSÉ COSTA

Apoio o Dr. Paulo Pereira à Presidência da Câmara
Municipal de Baião, porque tenho a certeza de que vai
continuar a cumprir os compromissos que assume com os
baionenses.

SÓNIA NOGUEIRA

ISALTINA PEGAS

Como artesã das cestas de Frende, apoio o Dr. Paulo
Pereira porque é uma excelente pessoa, é amigo das
pessoas e ajuda-nos sempre que pode. 

RODRIGO JESUS

Eu mantenho o meu apoio à candidatura do Dr. Paulo
Pereira, porque acredito que o sucesso é de quem luta
com esforço, dedicação e empenho. 

ANCEDE

CAMPELO

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

FRENDE

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

VALADARES

ANABELA NUNES

Apoio a candidatura do professor Paulo Pereira, pela
dedicação sem outros objetivos senão o de cumprir
bem o trabalho. Pelo passado e pela hipótese de futuro.

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira pois sempre
lhe encontrei toda a sinceridade e honestidade em todo
o seu percurso político.

MANUELA CASTRO

Eu apoio o Dr. Paulo Pereira devido à sua capacidade
de trabalho, honestidade e dedicação à população
Baionense.

ARLINDO SOUSA

CAMPELO

CAMPELO

CAMPELO

ADÃO BORGES

Apoio o Dr. Paulo Pereira pela sua lealdade, pela sua
frontalidade, pelo rigoroso cumprimento dos
compromissos que assume, pela obra feita para os
Baionenses e por Baião. 
CARLA TEIXEIRA

Por conhecer o trabalho do Dr. Paulo Pereira há alguns
anos, a trabalhar em prol de ajudar e melhorar o meu
crescimento e de muitos outros jovens, acredito na sua
lealdade e honestidade.

VIARIZ

SANTA CRUZ DO DOURO

TÂNIA RODRIGUES
LOIVOS DA RIBEIRA

RUI FREIXO
OVIL

Eu apoio o Paulo Pereira porque continua a ser a pessoa
certa para Baião. Exerce um cargo de excelência que nos
faz acreditar verdadeiramente na política. 

Apoio o Dr. Paulo Pereira pelo seu sentido de justiça e
igualdade. Prima pela verdade e pelo compromisso e o
seu discurso é sempre prático e sem rodeios. 
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Leia aqui todas as mensagens na íntegra:

Apoio o Dr. Paulo Pereira, pelo seu Carácter, Humildade,
Respeito e Honestidade.

GUILHERME SANTOS
VALADARES
Apoio o Dr. Paulo Pereira porque é um homem justo e de
compromissos, para quem a palavra dada é palavra
honrada.

SÍLVIA LOUREIRO

Com toda a nossa alegria / E amor no coração / Apoiando o
Dr. Paulo Pereira / E fazer feliz Baião  / Alegres e contentes
/ Numa alegria sem par / Apoiando o Dr. Paulo Pereira /
Para connosco continuar.

A necessidade de dar continuidade a um trabalho de
compromisso, competência e rigor, é para mim
fundamental na garantia de poder contar com um presente
e futuro melhores para Baião e para os Baionenses. O Dr.
Paulo Pereira é uma garantia de confiança.

RUI MONTEIRO

Deixo aqui a minha admiração e estima pessoal por um
bom político que tem colocado sempre Baião em primeiro
lugar.

FILIPE NOGUEIRA

TÂNIA COSTA 

Continuo a acreditar no Prof. Paulo Pereira como sendo
o único capaz de elevar o nome da nossa terra,
trabalhando arduamente, sem floreados e vaidades,
continuando o excelente trabalho, apesar de todas as
dificuldades sociais e económicas do momento.

AURORA VALDOLEIROS

Porque estamos no caminho certo, e pela forma
preparada, séria e trabalhadora, apoio o Dr. Paulo
Pereira.

NELSON NASCIMENTO

Eu apoio a candidatura do Dr Paulo Pereira porque lhe
reconheço honestidade, competência e capacidade para
nos proporcionar esperança e confiança no futuro.

ADRIANA MONTEIRO

O projeto liderado pelo Dr. Paulo Pereira tem contribuído
para o desenvolvimento do concelho e a sua afirmação
no território e no País.

FRENDE

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

CAMPELO

TEIXEIRA

ANCEDE

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

VERA PINTO

JOANA SILVA

Olhando a um futuro ainda melhor para Baião, acredito no
candidato ao Partido Socialista, Dr. Paulo Pereira.

ÂNGELA PINTO

ANA PINTO

Eu apoio o Dr. Paulo Pereira porque entendo que o projeto
delineado para Baião deu origem a um trajeto de sucesso.
O compromisso com os eleitores não foi esquecido, a obra
está à vista de todos, mas importa continuar a construir um
futuro melhor. 

NELSON PEREIRA

Reforço o meu apoio ao Dr. Paulo Pereira com uma palavra
de apreço - político frontal, íntegro, honesto, inteligente,
resiliente e perseverante.

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

GESTAÇÔ

GÔVE

CAMPELO

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

GESTAÇÔ

ANTÓNIO CAMELO

Apoiar novamente o amigo Paulo Pereira, é ter o prazer
de ser parte integrante de um projeto enorme,
sustentável e vocacionado para um futuro promissor do
nosso concelho.

Eu apoio a recandidatura de Paulo Pereira à presidência
da Câmara Municipal de Baião porque lhe reconheço
competências, humildade e seriedade essenciais à
continuação da boa liderança do concelho.
FERNANDA CALDEIRA

Apoio o Paulo Pereira pelo excelente trabalho realizado
até aqui e pela proximidade que tem com as pessoas. 

EZEQUIEL VIEIRA

ANCEDE

ANCEDE

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

MANUEL SOARES

Eu apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira à
Presidência da Câmara Municipal de Baião. É um apoio
pela competência, pelo rigor e pelo excelente trabalho
que tem realizado pelo nosso concelho.
PAULA FREITAS

Quero continuar a acreditar na frase emblemática do Dr.
Paulo Pereira "querer fazer parte da solução e não do
problema".

SANTA LEOCÁDIA

CAMPELO

PAULO ALVES
CAMPELO

Pelo trabalho notável que tem vindo a desenvolver no
Concelho de Baião e a forma humana como trata todos os
Baioneses, deixo aqui o meu apoio à candidatura do Dr.
Paulo Pereira à Presidência da Câmara Municipal de
Baião!

Pelo perfil do candidato e a sua ação dinâmica e bem-
sucedida, renovo-lhe o meu apoio, com a certeza de que o
bem-estar e a melhoria das condições de vida da
população é o foco principal do Dr. Paulo Pereira.

ANTÓNIO MAIA E PAULA ANDRADE
TRESOURAS
Nos apoiamos a recandidatura do Dr. Paulo Pereira,
cidadão íntegro e cumpridor, sempre ao serviço da
população. Pessoa verdadeira e de bom carácter.

36



Leia aqui todas as mensagens na íntegra:

Eu apoio o Dr. Paulo Pereira, porque é o elemento mais
competente para representar a nossa magnífica terra
que é Baião. 

O Dr. Paulo Pereira é um homem íntegro, trabalhador e
cumpridor. 

EMANUELA RIBEIRO
TRESOURAS

Apoio o Dr. Paulo Pereira pelo profissionalismo, seriedade
e persistência do seu trabalho e dedicação à causa
pública.

ANA DINIS

Apoio a candidatura de Paulo Pereira para que possa dar
continuidade aos trabalhos e projetos que tem em mãos e
desenvolver outros.

Apoio o Dr. Paulo Pereira pela sua competência,
capacidade de trabalho e honestidade. 

JORGE RAMALHO

Por Baião, pelas pessoas, e para que continue o excelente
trabalho desenvolvido, apoio o Dr. Paulo Pereira e a sua
Equipa.

JOSÉ MARIA JESUS

ISABEL MIRANDA 

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira pela confiança
que tenho no seu profissionalismo, desempenho
mostrado, e pelo seu caráter. 

SÉRGIO PEREIRA

Mantenho a confiança no Dr. Paulo Pereira para que,
num novo mandato, continue o seu trabalho em
benefício de Baião.

MANUEL BARBOSA

Estou absolutamente convencido que Paulo Pereira é a
pessoa certa no lugar certo e desejo-lhe as maiores
felicidades! 

DIOGO CARVALHO

Apoio a recandidatura do Dr. Paulo Pereira pelo trabalho
realizado ao longos dos anos e pela honestidade e
sinceridade para com os Baionenses.

CAMPELO

CAMPELO

CAMPELO

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

CAMPELO

GRILO

PAULO SILVA

É evidente que para mais e melhor para Baião, Paulo
Pereira a presidente.

EMANUEL MIRANDA

AFONSO V. ALMEIDA

Conheço o Dr. Paulo Pereira há muitos anos e sei da Boa
pessoa que é, capaz de falar com todos por igual,
respeitador e muito trabalhador.

AMÉLIA FREITAS

Apoio o Dr. Paulo Pereira por ser um homem de palavra,
de confiança e que honra os seus compromissos. 

CAMPELO

ANCEDE

ANCEDE

SANTA CRUZ DO DOURO

GESTAÇÔ

ALBERTO SILVA

Sinto que Paulo Pereira cumpriu cabalmente a missão
que a maioria dos baionenses lhe confiou.

Apoio o meu amigo, Dr. Paulo Pereira, não só pela sua
dedicação às nossas gentes mas, sobretudo, pela sua
honestidade e frontalidade.

EDUARDO CARDOSO

Porque continua a ter "pulso" para gerir o nosso
Município, terá todo o meu apoio. Homem certo para o
lugar certo.

RENATO SILVA

ANCEDE

GESTAÇÔ

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

AUGUSTO VALENTE

Ganhar os Baionenses para servir Baião.

JOSÉ NOGUEIRA 

O meu apoio vai para o Dr. Paulo Pereira, pois no meu
entender, é a pessoa que reúne mais competência,
profissionalismo e experiência para continuar a
desenvolver o nosso concelho. 

CAMPELO

VIARIZ

ARTUR RIBEIRO
VALADARES

CARLOS TEIXEIRA
GESTAÇÔ

Paulo Pereira tem desenvolvido um trabalho notável em
prol do município, com a seriedade e frontalidade que o
caracterizam, alicerçado em valores imperativos que
elevam a credibilidade no exercício de funções.

Paulo Pereira é um político que honra os seus
compromissos, honra a palavra dada. Tem pelo seu
concelho um “amor” muito forte, de onde, ainda hoje, não
quer sair, mesmo quando as oportunidades lhe são
apresentadas.

IVONE ABREU
CAMPELO
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Leia aqui todas as mensagens na íntegra:

O meu apoio incondicional ao Dr. Paulo Pereira para
que prossiga a estratégia de desenvolvimento social,
económico e cultural do Município, tendo em vista
condicionar a desertificação e a saída dos jovens,
sobretudo quadros qualificados decisivos para o futuro
a nível político e social.

Apoio o Dr. Paulo Pereira porque como profissional da
educação e baionense confio no seu projeto para o
futuro, sei que é um homem honesto e trabalha em
função de todos os baionenses.

RAFAEL MONTEIRO 
ANCEDE
Apoio o Dr. Paulo Pereira pela coragem e pela
honestidade. Não “vende água sem caneco”, e não tem
problema de dizer “não”, se não puder.

HELENA SERDOURA

Destaco a capacidade de liderança de Paulo Pereira, mas
também a sua dimensão humana que o torna num
Homem de causa(s) pública(s) necessário para a
renovação da política. 

Quando todos trabalham duro com coração e para o
mesmo lado, grandes objetivos e grandes vitórias são
alcançadas. Por isso confio e apoio o Dr. Paulo Pereira. 

LEANDRO NOGUEIRA

Continuo a apoiar o Dr. Paulo Pereira pela sua
frontalidade e determinação na luta pelos interesses do
nosso município. 

RAFAELA MIRANDA

BASÍLIO SOARES

Paulo Pereira sonha com sucesso e trabalha todos os
dias para conquistá-lo.

ABÍLIO MAIA 

Apoio, mais uma vez, a candidatura do Dr. Paulo Pereira
porque acredito que honrará a confiança que os
munícipes nele têm depositado.

DANIEL SILVA

Apoio o Dr. Paulo Pereira porque acredito na sua
honestidade e compromisso com todos os baionenses.

INÊS FERRAZ

Pelo empenho de sempre que, creio, continuará a
crescer nos anos vindouros, eu apoio o Doutor Paulo
Pereira.

ANCEDE

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

RIBADOURO

CAMPELO

CAMPELO

GRILO

FERNANDO BARROS

DIAMANTINO ROCHA

Apoio a candidatura do Doutor Paulo Pereira aPresidente
de Câmara de Baião pela competência e empenho que
demostrou neste mandato.

JOSÉ BORGES

AVELINO SANTOS

Paulo Pereira é um Homem digno, de caráter, íntegro e
cumpridor. 

RICARDO MONTEIRO (TARANTINI)

Tenho confiança no Dr. Paulo Pereira e no caminho que
possa continuar a dar a Baião a aos Baionenses.

TEIXEIRÓ

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

CAMPELO

TRESOURAS

GESTAÇÔ

GESTAÇÔ

FÁTIMA CARVALHO

Sou uma baionense muito orgulhosa da sua terra e é
com esse orgulho que faço parte daqueles que apoiam o
Dr. Paulo Pereira para continuar à frente dos destinos
do nosso concelho.

Pela estima pessoal e profissional que me merece, pela
honestidade e integridade que lhe conheço, pelo seu
amor à terra, e pela forma como trata e se preocupa
com os nossos concidadãos, apoio o candidato Paulo
Pereira de forma inequívoca.

ÁLVARO C. BELO

Pela amizade, pela normalidade institucional, pela paz
social, pelo progresso e bem-estar das pessoas de
Baião dou o meu apoio à candidatura do Dr. Paulo
Pereira.

SUSANA FERRADOR

OVIL

CAMPELO

S. TOMÉ DE COVELAS

PAULO BENTO SOARES 

Acredito na continuidade do projeto do Dr. Paulo Pereira
pelo empenho, confiança e honestidade que dedica ao
povo Baionense. 

JOSÉ MIRANDA  

As funções institucionais que desempenho, numa das
Entidades mais significativas do concelho, permitem-me
ter vários contactos de trabalho com o Presidente Dr.
Paulo Pereira. Sempre chegamos a acordo para o
incremento da qualidade de vida das populações.

CAMPELO

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

ARTUR C. BORGES 
SANTA CRUZ DO DOURO

ARMANDINA VIEIRA 
S. TOMÉ DE COVELAS

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira pois, para além
da amizade e da sua competência, lidera uma Câmara
que muito tem reconhecido e valorizado os Emigrantes
Baionenses espalhados pelo Mundo.

Eu Apoio o Dr. Paulo Pereira pela sua honestidade e
competência de modernizar o nosso concelho.
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Pela sua integridade, honestidade, retidão, resiliência,
capacidade de trabalho, visão estratégica, conhecimento
do concelho nos seus pontos mais fortes mas também
nas suas fragilidades e acrescentando a todas as suas
virtudes a nossa amizade, eu apoio de uma forma
inequívoca o Dr. Paulo Pereira nas próximas eleições
autárquicas. 

Continuo a apoiar o Dr. Paulo Pereira, porque continuo a
confiar plenamente nas suas capacidades de gestão e
porque o considero um Homem sério e honesto.

GLÓRIA SILVA
CAMPELO

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira por lhe
reconhecer caráter, honestidade e competência para dar
continuidade ao desenvolvimento de Baião.

PEDRO T. DE SOUSA

Paulo Pereira e a sua equipa vão, com toda a certeza,
prosseguir o excelente trabalho realizado nos últimos
quatro anos, que tive oportunidade de acompanhar, em
prol de Baião e dos baionenses.

Um Presidente próximo dos cidadãos e com extrema
dedicação ao nosso Concelho.
Um Autarca presente, e sempre próximo do
Associativismo.
ALBERTO QUEIRÓS

Porque acredito na continuidade deste projeto para Baião,
apoio o Dr. Paulo Pereira na sua recandidatura. 

MANUEL MONTEIRO

AUGUSTO FREIXO

Apoio a recandidatura do Sr. Dr. Paulo Pereira, cidadão honesto,
competente e trabalhador, para que lhe seja possível terminar,
com sucesso, todos os projetos lançados durante o corrente
mandato, bem como o lançamento de outros indispensáveis ao
desenvolvimento da nossa Terra.

MARCELO GOMES

Baião está no caminho certo e seguro alicerçado na
experiência acumulada. A continuidade do Dr. Paulo
Pereira é a única opção. Eu confio. Confia também.

JOSÉ GONÇALVES

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira, pelo seu
excelente trabalho efetuado à frente dos destinos da
Câmara Municipal de Baião e dos interesses dos
Baionenses em geral. Trata-se, indubitavelmente, da
pessoa certa para o lugar certo.
MANUEL P. CARDOSO

Os bons líderes revelam-se, ainda mais, em momentos tão
difíceis e imprevisíveis, como aquele que se abateu sobre todos,
nestes últimos dois anos. O Executivo foi exemplar, na primeira
linha! As responsabilidades oficiais assumidas e a aposta da
afirmação do Município no contexto regional deste grande “Douro
Verde”, constituem outro motivo de apoio e de orgulho. 

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

OVIL

OVIL

GÔVE

ESPINHO

CAMPELO

ANTÓNIO MIRANDA 

HÉLDER LEMOS

O meu apoio ao Dr. Paulo Pereira e à sua equipa mantém-
se pois acredito nesse projeto e nas pessoas que dele
fazem parte, certo de que farão o melhor pela Nossa
Terra. 

JOSÉ PEREIRA

JOSÉ PINHO SILVA

Baião tem projetos estruturantes muito importantes para
concretizar nos próximos anos, nas várias áreas da
governação municipal, e o Dr. Paulo Pereira reúne todas
as condições para os continuar a liderar com confiança no
futuro. 
CATARINA VIEIRA

O Dr. Paulo Pereira tem, em si , um conjunto de
competências, habilidades e atitudes necessárias para
levar a bom porto o destino do nosso concelho.

CAMPELO

OVIL

CAMPELO

RIBADOURO

FRENDE

VILA NOVA DE GAIA

MANUELA PEREIRA

Quando não é possível o Dr. Paulo Pereira tem a frontalidade de
dizer não e é não. Não diz sim a pensar que é um não. Não diz
sim apenas para agradar o seu interlocutor. Diz sim convicto de
que vai tratar, vai resolver e o facto é que o faz e dentro de um
prazo considerado razoável.

Um Homem que fala com qualquer pessoa e que ouve o
que temos para dizer. Um político de referência que
continua a contar com o meu apoio.

MANUEL RIBEIRO

Porque é um Homem sincero, honesto, de contas certas
e que diz o que pensa, o Dr. Paulo Pereira continua a
contar com o meu apoio.

ADELINO LEMOS 

GÔVE

TEIXEIRA

GESTAÇÔ

MANUEL VIEIRA 

Sendo o Dr. Paulo Pereira uma pessoa séria, honesta e
capaz de honrar todos os seus compromissos, é para
mim a pessoa certa para Governar Baião.

JOAQUIM PINTO  

O Dr. Paulo Pereira é um homem apaixonado por Baião.
E essa paixão e competência fazem dele a pessoa certa
para continuar a conduzir o seu município na senda do
progresso, afirmação territorial e coesão social. Força
Presidente!

S. TOMÉ DE COVELAS

RESENDE

ANTÓNIO CARVALHO 
SANTA MARINHA DO ZÊZERE

ARMANDO CORREIA
TEIXEIRÓ

Apoio o Professor Paulo Pereira na sua candidatura à
presidência da Câmara Municipal de Baião por acreditar
em várias características suas das quais destaco,
competência, liderança e capacidade de influência
positiva.

Apoio o Dr. Paulo Pereira porque é o candidato mais bem
preparado para continuar a conduzir Baião no caminho
certo.
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Por toda a experiência e extrema dedicação ao nosso
Concelho, continuo a apoiar o Dr. Paulo Pereira à
Presidência da Câmara Municipal de Baião.

NUNO MACEDO 
SANTA MARINHA DO ZÊZERE

Pela sua capacidade de liderança, honestidade e
frontalidade, apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira
com confiança no futuro de Baião.

MÓNICA MACEDO 

Pela forma preparada e trabalhadora, vejo o Doutor Paulo
Pereira como um grande conhecedor de todas as
freguesias e suas valências, mantendo sempre um
diálogo com todos os cidadãos.

Em Paulo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Baião,
reconheço dedicação ao trabalho, resiliência, capacidade de
decisão, compromisso, energia na ação, resolução de problemas,
certeza, rapidez na execução, além de bom senso nas previsões
em prol da qualidade de vida das pessoas.

ISABEL FERREIRA

Renovo o meu apoio ao Dr. Paulo Pereira a presidente da
Câmara Municipal de Baião por confiar no seu trabalho e
dedicação ao nosso concelho. 

ROSA SOARES

SARA LEMOS FERREIRA

É um orgulho ser Baionense e poder apoiar a candidatura do Dr.
Paulo Pereira na certeza de que, Baião está e continuará em
boas mãos!!

LUÍS GEADA

Competência para superar novos paradigmas.

JOSÉ PAIVA

Apoiar o Dr. Paulo Pereira é valorizar a dedicação, a
entrega e o trabalho pela comunidade.

ARLINDO ERVILHEIRO

Continuo a apoiar a candidatura do Dr. Paulo Pereira a presidente
da Câmara Municipal de Baião, não só pela nossa amizade, mas
principalmente pela sua competência, honestidade, lealdade,
seriedade, correção, integridade, visão de futuro, capacidade de
trabalho e de liderança.

SANTA CRUZ DO DOURO

CAMPELO

GESTAÇÔ

MESQUINHATA

OVIL

FRENDE

FERNANDO VIEIRA 

VÍTOR FERRAZ

Impõe-se que a caminhada continue com o mesmo rumo,
no sentido de um Baião ainda mais próspero, mais
solidário, mais feliz.
Paulo Pereira e a sua equipa são a melhor garantia de
que o rumo se mantém. 

LINO TAVARES DIAS

JOAQUIM BORGES

Eu apoio o Dr. Paulo Pereira porque tenho a certeza que
vai continuar a cumprir os compromissos com os
Baionenses. 

CAMPELO

GESTAÇÔ

MARCO DE CANAVESES

CAMPELO

CAMPELO

SERAFIM TEIXEIRA 
GESTAÇÔ

Paulo Pereira, o líder de uma equipa vencedora.

O Presidente Paulo Pereira, na governança municipal de
Baião, junta o compromisso com o bom senso.

CARLOS CARVALHO

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira Por ser simples,
próximo e responsável em assumir o compromisso com
os Baionenses.

ANA MARTINS

Apoio esta candidatura porque o Dr. Paulo Pereira é a
pessoa certa para o lugar certo.

SANTA LEOCÁDIA
GESTAÇÔ

LITOS MONTEIRO

Reitero o meu apoio ao Dr. Paulo Pereira, na constância
do bom desempenho político, social e de proximidade
aos Baionenses, fundamental, na governação
autárquica. 

GÔVE

DAVID QUEIRÓS

Em Baião há coração. Ser solidário é ter compaixão. De
amor aos homens e à terra, somos campeões. 

CRISTIANA RODRIGUES

Sempre apreciei a forma próxima e franca como o Dr.
Paulo Pereira exerce a gestão do município. É alguém
que trabalha muito e com grande dedicação para o
desenvolvimento do nosso concelho. 

SÓNIA PINTO

Eu apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira porque
acredito nos projetos que ele tem para o nosso
concelho. Como baionense quero o melhor para a minha
terra!

GÔVE

TEIXEIRÓ

CAMPELO

ANTÓNIO LOUREIRO

Continuo a Votar no candidato Paulo Pereira, pelo seu
caracter e pela Boa Gestão camarária.

SANTA MARINHA DO ZÊZERE
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Pela sinceridade e transparência, apoio o Dr. Paulo Pereira.

ANTÓNIO ALMEIDA
SANTA CRUZ DO DOURO
Apoio o candidato Paulo Pereira, pela Humildade,
Frontalidade e por Honrar os seus compromissos, pela
convicção de que com ele e a sua equipa "Baião em boas
mãos".

CLÁUDIA FERNANDES

Não tenho dúvidas de que Paulo Pereira continuará a fazer
um excelente trabalho e se dedicará com todas as forças
ao seu povo, tal como tem feito até agora. 

Os desafios dos tempos que vivemos exigem uma
liderança de proximidade, plural e centrada na democracia,
daí o meu apoio à candidatura de Paulo Pereira.

ÁLVARO CARVALHO

Continuo a apoiar o Dr. Paulo Pereira porque acredito que
é essencial a continuidade deste projeto que tanto tem
feito pelas nossas gentes e pela nossa Terra.

ANA PAULA CASTRO

ANTÓNIO PINTO PEREIRA

Continuo a dar o meu apoio ao Dr. Paulo Pereira pelo grande
trabalho que tem feito ao longo dos últimos anos. Força.

JOÃO MARQUES

Para mim Paulo Pereira será sempre o meu Professor.
Professor esse que incute o método e a disciplina por
onde passa, e o resultado fala por si!

ÁLVARO DE CASTRO

É com grande honra que eu apoio a recandidatura do
Dr. Paulo Pereira. Não só pela pessoa que é, mas
também porque acredito no seu projeto para Baião.

CÉLIA TAVARES

Quero dar o meu apoio ao projeto político do PS, tanto para o
concelho de Baião como para a União de Freguesias de Teixeira
e Teixeiró.
É um voto pela estabilidade e pelo trabalho de qualidade que tem
sido realizado.

TEIXEIRA

SANTA MARINHA DO ZÊZERE

CAMPELO

CAMPELO

GRILO

SANTA LEOCÁDIA

VIVIANA DIAS

CECÍLIA ROCHA

Continuo a apoiar incondicionalmente o Dr. Paulo Pereira.
Baião continuará a ser Grande.

ANDRÉ SANTOS

ANDRÉ CARVALHO

O Dr. Paulo Pereira é um presidente que trata todas as
freguesias por igual e não discrimina as mais pequenas.
Considero que é alguém sério e que deve continuar a
merecer a confiança para liderar o nosso município. 

CAMPELO

TEIXEIRÓ

TRESOURAS

TEIXEIRÓ

TEIXEIRÓ

SÓNIA PEREIRA
TEIXEIRA

Tendo em conta o caráter, a pessoa e os seus valores,
com o Dr. Paulo Pereira continuaremos a contar com uma
liderança focada nas pessoas, presente, próxima e com a
humildade de alguém grande que trata os outros como se
fossem maiores.

Sou testemunha do empenho profundo e incansável de
Paulo Pereira na materialização de uma estratégia de
desenvolvimento que todos ambicionamos para o nosso
concelho.

JOSÉ SERDOURA

Com as provas dadas de seriedade e competência, a 26
de Setembro Baião irá dar uma Grande Vitória ao Dr.
Paulo Pereira.

PAULO PINTO

Paulo Pereira pratica uma política coerente, leal, séria.
Baião continuará nas mãos certas. Força Presidente.

ANCEDE

TRESOURAS

MANUEL LAGE

Obras por todo o concelho, rigor e competência são
algumas das palavras que definem o Dr. Paulo Pereira.
É um Presidente que está sempre presente. 

GÔVE

MÓNICA CARDOSO

Apoio a Candidatura do Dr. Paulo Pereira,
reconhecendo como sendo um cidadão trabalhador,
honesto, dedicado e com competência para dar
continuidade ao trabalho que tem desenvolvido em
Baião.

MANUEL PEREIRA

O Dr. Paulo Pereira é alguém que merece um novo voto
de confiança. Porque é uma pessoa de confiança e que
fez um bom trabalho pelo nosso concelho. 

CARLOS FERRAZ

É fundamental prosseguir o projeto autárquico assente
em alicerces seguros, para que o nosso concelho de
Baião sinta o progresso na fraternidade. Para isso, é
necessário apoiar o Dr. Paulo Pereira a concluir a sua
obra.

GÔVE

SANTA LEOCÁDIA

GESTAÇÔ

CARLOS MONTEIRO

Porque continuo a acreditar no projeto para Baião,
renovo o meu apoio ao Dr. Paulo Pereira.

ANCEDE
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Eu apoio o Paulo Pereira por já ter mostrado que foi um
grande presidente do Município e vai continuar a ser a
pessoa que precisamos para o nosso concelho.

HEITOR FERREIRA
BAIÃO/ ERMESINDE
Acredito na continuidade do excelente trabalho
desenvolvido pela equipa liderada pelo Dr. Paulo Pereira. 

FERNANDO AZEVEDO

O empenho da Câmara Municipal de Baião e em
especial do Dr. Paulo Pereira em melhorar a saúde dos
Baionenses tem sido de louvar. Passando pela
resposta à pandemia, mas indo mais além, o Dr. Paulo
Pereira tem o meu apoio nestas eleições.

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira pois é um
homem íntegro, justo e honesto, defende os interesses
dos seus munícipes acima dos seus próprios interesses.

ISABEL ARAÚJO

Confio no Professor Paulo Pereira para conduzir os
destinos de Baião. É um homem que conhece as
necessidades dos baionenses, de quem sabe estar
próximo, e que tem uma visão estratégica para o futuro
do concelho.

JOAQUIM PEREIRA

FERNANDO RIBEIRO

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira para a
continuidade de um Grande Projeto para Baião e para os
Baionenses.

HUMBERTO PEREIRA

Apoio a candidatura do Dr. Paulo Pereira para a
continuidade do bom trabalho realizado e por Baião em
boas mãos. 

VALADARES

GESTAÇÔ

LOIVOS DA RIBEIRA E TRESOURAS

CAMPELO

GÔVE

PATRÍCIA PINTO

ALBERTO PINHEIRO

Na senda do Progresso que a Todos nos une. 

GABRIELA SALDANHA

PAULA PINTO

Apoio o Dr. Paulo Pereira pela pessoa íntegra que é e
pela obra que tem feito em prol do concelho. 

ANCEDE

ANCEDE

PORTO

GÔVE

PAULO PIMENTEL
TEIXEIRA E TEIXEIRÓ

O Dr. Paulo Pereira é a pessoa capaz de projetar metas
e construir plataformas de entendimento alargadas a
bem do nosso concelho.

Reconheço no Dr. Paulo Pereira uma forte capacidade
de liderança, capaz de mobilizar e agregar a sua
população e os diferentes parceiros da comunidade
sempre com elevado sentido de missão.

CLAUDINA AMORIM

Apoio a candidatura do Professor Paulo Pereira, pela
simplicidade, dedicação, sentido de justiça e
proximidade.

SANTA MARINHA DE ZÊZERE
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ANTÓNIO COSTA (NELO)

Apoio o Dr. Paulo Pereira porque é alguém muito
trabalhador e muito dedicado a Baião. Defende o
nosso concelho e os interesses dos baionenses com
todas as suas forças. 

CAMPELO

EDUARDO GUEDES

Confio na capacidade de trabalho e de liderança de
Paulo Pereira, na sua competência e na sua firme
vontade em modernizar o nosso concelho.

GESTAÇÔ

LUÍSA CARVALHO

Apoio o Dr. Paulo Pereira e a equipa que o
acompanha, porque sei que Baião ficará em Boas
Mãos.

CAMPELO

JOSÉ MANUEL SOARES

Apoio o Dr. Paulo Pereira, e toda a sua equipa
candidata a C.M. Baião, pela amizade que nos une,
pela sua competência, honestidade e frontalidade,
para gerir os destinos de Baião e dos Baionenses.

CAMPELO

MANUEL PEREIRA

É com todo o gosto que faço parte da Comissão de
Honra do Dr. Paulo Pereira. É e continuará a ser o
nosso Presidente.

RIBADOURO

ANTÓNIO AZEREDO

Sinto-me honrado por pertencer à comissão de honra
do Dr. Paulo Pereira. O seu trabalho ao longo dos anos
tem sido muito interessante, e irá desenvolver por mais
um mandato.

ANCEDE

MANUEL FONSECA MONTEIRO 

Apoio a recandidatura do Dr. Paulo Pereira pela sua
dedicação, honestidade e frontalidade.

VALADARES
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