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A Coligação “Juntos Por Braga” conclui o seu primeiro 
mandato à frente dos destinos da Câmara Municipal de Braga 
com um sentimento de dever cumprido, ao dar corpo ao 
anseio de mudança que os Bracarenses traduziram de forma 
inequívoca na escolha feita no último ato eleitoral.

Mudaram-se atitudes, reforçou-se a proximidade, 
estabeleceram-se pontes para a concertação estratégica com 
todas as instituições e estimulou-se o exercício pleno da 
cidadania por todos os Bracarenses, sempre sob uma lógica 
de rigor, transparência, cultura de serviço e compromisso 
com o futuro.

Apesar dos fortes condicionalismos existentes a vários níveis 
- uns conhecidos à partida, outros emergentes ao longo de 
todo o mandato -, foram quatro anos de respeito escrupuloso 
pelo programa sufragado pelos Bracarenses e de muitos 
projetos e iniciativas que envolveram todas as áreas da gestão 
municipal.

Mas, bem o sabemos, não se faz em quatro anos o que não se 
fez em quatro décadas: urge consolidar políticas e prioridades 
e dar a devida sequência ao trabalho agora realizado em 
áreas tão importantes como o desenvolvimento económico, 
as políticas sociais, a dinamização cultural, a salvaguarda 
do património, a valorização do meio ambiente, a gestão 
urbanística, as soluções de mobilidade, os investimentos de 
proximidade que marcam a diferença na qualidade de vida 
das populações e na coesão territorial.

ACELERAR 

O FUTURO
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Juntos, continuamos a trabalhar por um concelho de oportunidades, 
solidário, inovador, arrojado e qualificado para quem cá reside, estuda, 
trabalha ou nos visita. A Braga moderna, cosmopolita, enérgica, 
empreendedora e prestigiada constrói-se com todos, todos os dias, em 
todas as áreas da nossa vida em comum.

O programa eleitoral da Coligação “Juntos por Braga” para os próximos 
quatro anos corporiza mais uma escala num percurso que percorremos 
de olhos postos no futuro mas com provas dadas e resultados 
concretizados a cada dia que passa.

Agora é tempo de fazer mais e melhor. De mobilizar todo o universo 
municipal para responder de forma mais célere, mais eficiente e mais 
eficaz aos anseios dos cidadãos. De abordar com determinação os 
projetos e iniciativas estruturantes para o desenvolvimento do Concelho. 
De envolver todos os Bracarenses e as mais relevantes instituições da 
sociedade civil para a consolidação do novo modelo de desenvolvimento 
que temos vindo a construir.

O nosso programa de ação, para onde foram vertidos os muitos 
contributos recebidos, estende-se a nove objetivos estratégicos que 
identificam os principais desideratos que queremos concretizar: Mais 
Emprego, Melhor Emprego; Uma comunidade socialmente responsável; 
Braga, Capital de Cultura; Um município ao serviço dos cidadãos; Um 
novo modelo de desenvolvimento urbano; Um concelho para viver 
e desfrutar; Compromisso para o futuro; Um espaço de concertação, 
cidadania e inovação; Braga com voz e sem fronteiras.

Porque Braga 
merece sempre o 

melhor, a mudança 
não vai parar.

Este é o tempo de 
acelerar o futuro.

Juntos, por Braga!

RICARDO RIO
A MUDANÇA NÃO VAI PARAR

RICARDO RIO
A MUDANÇA NÃO VAI PARAR

5
PROGRAMA DE AÇÃO
“JUNTOS POR BRAGA”



Mais emprego, 
Melhor emprego

1) Conclusão da renovação do Parque de Exposições de Braga e criação 
de uma estrutura de gestão adequada, com forte aposta no turismo de 
negócios, na realização de eventos de lazer e captação de eventos de 
grande dimensão para Braga;

2) Apoio à criação da Innovation Arena e do MedTech – dois espaços de 
acolhimento empresarial na envolvente da Universidade, especialmente 
orientados para empresas inovadoras e de tecnologias limpas, assentes no 
conhecimento produzido nos centros de investigação;

3) Conclusão da recuperação do Mercado Municipal e da zona 
envolvente, dotando a cidade de uma nova centralidade no centro 
histórico;

4) Reforço de competências da InvestBraga, nomeadamente na área de 
organização de eventos e na promoção turística de Braga;

5) Regeneração dos Parques Industriais de Braga ao nível do ambiente 
urbano, sinalética, reabilitação do espaço público; espaços verdes; 
promoção de modelos de gestão partilhada e qualificação das 
acessibilidades, etc; 

6) Facilitação e atração de novas unidades turísticas e comerciais, com 
vista a aumentar o número de quartos e dormidas no Concelho e a sua 
atratividade;

7) Revitalização dos Centros Comerciais de 1ª geração através do 
programa ATIVAR Braga, em parceria com a Associação Comercial de 
Braga;

8) Desenvolvimento de diligências tendentes à Instalação de um Parque 
Temático no Concelho de Braga;

9) Promoção de Programas de Requalificação Profissional de Licenciados 
no desemprego para áreas conexas de formação, reforçando a sua 
empregabilidade;

10) Estabelecimento de parcerias com o Centro de Formação Profissional 
de Mazagão e com outras escolas profissionais, visando adaptar a oferta 
formativa ao perfil de procura das entidades empresariais em expansão/
instalação;
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11) Dinamização do programa “Impulso Empreendedor”, um projeto 
de estímulo ao empreendedorismo, promovido e disponibilizado 
gratuitamente pelo Município de Braga, que visa desenvolver uma cultura 
empreendedora junto dos cidadãos Bracarenses, desempregados e/ou 
que pretendem criar o seu próprio negócio; 

12) Criação de iniciativas de apoio à Criação de Emprego de Base Local 
(orientadas para o apoio a projetos de empreendedorismo jovem, de 
desempregados de longa duração e de pequenas unidades comerciais e/
ou artesanais);

13) Abertura do Braga Welcome Center, no edifício da estação, em 
parceria com a Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal;

14) Conceção de novos roteiros/guias turísticos complementares aos 
existentes que serão remodelados em papel, mas sobretudo online e 
continuar a melhoria da sinalética identi cativa junto aos monumentos, 
conjuntos e sítios de relevante valor histórico-cultural do Concelho;

15) Projeto de requali cação e sinalização dos Caminhos de Santiago de 
Compostela que passam no  Concelho, visando proporcionar melhores 
condições, principalmente de segurança, mas também oferecendo mais 
informação e incentivando a criação de serviços de apoio;

16) Criação de um Parque de Caravanismo e de condições sanitárias e 
de higiene nas imediações do centro da cidade, com vista a atrair novos 
turistas; 

17) Aumento da participação em feiras internacionais de turismo, criando 
também uma especial ligação com as cidades geminadas;

18) Criação do cartão de turista, com vista a facilitar a vida a todos 
os visitantes da cidade e possibilitar um uso integrado de transportes 
públicos, museus e espaços culturais;

19) Desenvolvimento de um Programa de Valorização e Integração das 
vacarias e unidades agrícolas em ambiente compatibilizando os usos 
urbano/rural em articulação com as Juntas de Freguesia, a CAVAGRI e a 
Universidade;

20) Desenvolvimento de um ambicioso projeto, com diferentes fases 
de estudo, conceção e implementação da “Marca Braga”, no sentido de 
promover externamente a nossa cidade e captar novos visitantes;

21) Criação, em articulação com a Associação Comercial de Braga, de 
uma plataforma eletrónica com a inventariação atualizada de todos os 
estabelecimentos comerciais, de serviços e turísticos autorizados pelo 
Município.
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Uma 
comunidade 
socialmente 
responsável

1) Conclusão do processo de reabilitação dos bairros sociais de Santa 
Tecla e das Enguardas;

2) Dotar a Bragahabit de mais competências, nomeadamente na 
execução do programa Braga Sol, no sentido de ajudar as classes mais 
desfavorecidas a realizar pequenas intervenções úteis nos seus lares e a 
apoiar a realização de um alargado projeto de reabilitação do Bairro das 
Andorinhas;

3) Criação de um Hub de Inovação Social, num espaço a recuperar 
no Concelho e com vista a criar condições para instalação de projetos 
relacionados com a inovação social;

4) Alargamento do Programa de Apoio Financeiro à criação, valorização 
ou expansão de valências sociais;

5) Desenvolvimento de um projeto de dignificação das condições de 
habitação dos residentes no Bairro do Picoto;

6) Criação da Aldeia Social na Veiga de Penso, em parceria com respostas 
sociais existentes no Concelho;

7) Continuidade das iniciativas de alívio da carga fiscal e dos encargos 
sobre os orçamentos familiares, ao nível do IRS, tarifários de água, oferta 
de manuais escolares e concessão de benefícios às famílias nos Serviços 
Municipais;

8) Criação de condições para que o Serviço de apoio à distribuição de 
refeições não comporte qualquer custo para as famílias;

9) Apoio Escolar Solidário - Facultar apoio escolar gratuito nas disciplinas 
de Português, Inglês e Matemática a jovens oriundos de famílias com 
limitações económicas que frequentem entre o 5º e o 9º ano de 
escolaridade, em articulação com o Banco Local de Voluntariado e as 
Juntas de Freguesia; 

10) Realização de um estudo de prospetiva demográfica para o Concelho 
de Braga, no sentido de apoiar as políticas de médio-longo prazo do 
município;
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11) Integrar na Divisão de Gestão dos Fundos Comunitários uma valência 
de Apoio a Projetos de Índole Social, para auxiliar as IPSSs e organizações 
do sector social na realização de candidaturas a financiamentos;

12) Elaboração de um Programa de Intervenção de Desenvolvimento 
Social através do desporto nas camadas mais desfavorecidas, com o 
intuito de ajudar as crianças e jovens em risco de exclusão social

13) Estabelecimento de um Programa de Apoio à Inserção Profissional 
dos Cidadãos com Necessidades Especiais;

14) Ativação da participação de Braga na Rede das Cidades Interculturais 
e integração na Rede de Cidades Amigas das Crianças;

15) Reforço dos benefícios do Cartão Idoso, com mais apoios para os 
reformados; 

16) Elaboração do Plano Municipal de Saúde, que permitirá traçar as 
linhas mestras de atuação do Município nesta área;

17) Criação do Gabinete Municipal de Saúde para congregar todos os 
projetos e atividades relacionadas com a saúde e bem-estar;

18) Elaboração do Plano Municipal de Prevenção das 
Toxicodependências;

19) Reforço dos ciclos de conhecimento do Município, como o apoio às 
Tecnologias de Informação e Conhecimento e Inglês aos idosos, mas 
também a criação de novos ciclos, como a “Filosofia para a Vida” ou 
“História de Braga;

20) Reforçar e divulgar o projeto “ Braga +65” e o Gabinete de Apoio à 
Pessoa Idosa junto das Comissões de Freguesias; Espaços Cidadão; Redes 
Sociais; Comunicação Social e outros locais de proximidade para com a 
população-alvo.
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Braga,
Capital 
de Cultura 1) Preparação da candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, a 

submeter até 2021: criação da equipa de coordenação, definição das 
linhas estratégicas, levantamento das necessidades de infraestruturas e 
submissão do dossiê de candidatura;

2) Atribuição ao Theatro Circo de responsabilidades alargadas na gestão 
dos equipamentos culturais municipais, nomeadamente, GNRation, São 
Geraldo e outras novas valências que possam ser criadas;

3) Requalificação do antigo Cinema São Geraldo devolvendo-o à cidade e 
criando um Media Arts Centre, assente num modelo de gestão integrado 
na remodelada empresa municipal de Cultura;

4) Implementação do Programa de Ação da Braga – Cidade Criativa da 
Unesco em Media Arts, independentemente de vir ou não a ser atribuído 
o título pela UNESCO em Novembro de 2017;

5) Submissão da candidatura de Braga a Capital da Cultura do Eixo 
Atlântico em 2020, um certame que permitirá o desenvolvimento de 
iniciativas de intercâmbio cultural em conjunto com os municípios do 
Norte de Portugal e da Galiza;

6) Projeto de reabilitação da Casa dos Crivos e Museu da Imagem, dois 
espaços culturais municipais a necessitar de intervenção urgente, de 
forma a torná-los mais aptos à missão que desempenham;

7) Compromisso com a contínua afirmação dos principais eventos 
culturais do Concelho (São João, Braga Romana, Braga Barroca, Noite 
Branca, Feira do Livro, Mimarte, …), consolidação das iniciativas criadas 
no mandato anterior e organização/apoio a novos projetos artísticos (nas 
áreas do jazz, dança, fado, blues, teatro, …); 

8) Elaborar projeto de criação do Museu da História de Braga, 
privilegiando a dimensão digital e interativa do mesmo; 

9) Continuação da descentralização cultural, valorizando e potenciando 
os diversos equipamentos culturais dispersos pelas freguesias;

10) Realização de um programa de arte urbana direcionado para as 
freguesias de baixa densidade do Concelho;
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11) Novas instalações para o Arquivo Municipal de Braga: é necessário 
um espaço alargado para o Arquivo Intermédio que já excede os espaços 
disponíveis, equipamento informático adequado e mais funcionários com 
qualificações.

12) Análise sobre o futuro da antiga Saboaria e Perfumaria Confiança, 
tomando uma decisão definitiva sobre as suas oportunidades de 
reabilitação ou a sua alienação com vista ao financiamento de outras 
iniciativas culturais e patrimoniais (mas sempre com a salvaguarda dos 
valores arquitetónicos e a criação de núcleo museológico da fábrica 
original);

13) Apoio à dinamização da arte contemporânea, em ligação à Galeria 
Mário Sequeira, à Fundação de Serralves e a outros espaços e coleções 
nacionais e internacionais;

14) Dar continuidade ao trabalho conjunto com o Cabido, a Entidade de 
Turismo e a Misericórdia, na Candidatura da Semana Santa a Património 
da Humanidade da UNESCO;

15) Juntamente com o Estado, encontrar uma solução para o 
Recolhimento das Convertidas que possa regenerar a missão deste 
emblemático edifício barroco da cidade, enquanto valência cultural de 
fruição pública;

16) Discussão pública do projeto de execução do EcoParque das Sete 
Fontes e negociação fundiária com os particulares com vista ao início da 
sua implementação/construção; 

17) Conferir dimensão internacional ao Festival de Órgão de Tubos;

18) Classificação das “Lojas com História” do município de Braga;

19) Celebração do III Centenário do nascimento de André Soares (1720- 
2020) e os 250 anos da sua morte (1769-2019). Esta efeméride, que exige 
uma congregação de esforços entre as principais instituições culturais 
Bracarenses, será assinalada com a relevância que esta figura exige no 
âmbito do património do período barroco de Braga;

20) Desenvolvimento do Plano Integrado de Intervenção nos Moinhos de 
Portuguediz em Lageosa, freguesia de Sobreposta;

21) Criação do Consórcio de Bracara Augusta para o estudo e valorização 
do património existente;

22) Valorização do Parque Arqueológico de Braga, com a concretização 
da Musealização da Insula das Carvalheiras e realização dos estudos 
necessários para no futuro proceder à Musealização do Teatro Romano e 
da Estação Arqueológica de Santa Marta das Cortiças;

23) Criação de um projeto pedagógico para o 1.o ciclo de valorização do 
património e história do Concelho, com a edição de um livro que reitera a 
importância do território e da nossa história, aproveitando a continuação 
do “À Descoberta de Braga”;

24) Desenvolvimento de um projeto de valorização e apoio à formação 
para o Folclore e a música tradicional;

25) Apoio à criação de núcleos museológicos e instalação condigna dos 
grupos folclóricos do Concelho; 

26) Dar continuidade às iniciativas de promoção de Braga Capital do 
Cavaquinho, incentivando a criação de grupos de cavaquinho em cada 
uma das Freguesias do Concelho, e renovando a aposta na certi cação da 
Viola Braguesa e do Cavaquinho.
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Um Município 
ao serviço dos 
cidadãos 1) Criação do Pelouro de Gestão e Conservação do Espaço Público, 

assegurando uma ligação mais eficaz entre cidadãos, Juntas de Freguesia 
e Serviços Municipais, nas intervenções de conservação de vias, limpeza, 
iluminação e gestão dos espaços verdes;

2) Intensificação do processo de modernização administrativa através 
da certificação de novos serviços, desmaterialização do licenciamento e 
reforço tecnológico;

3) Desburocratização e simplificação de procedimentos tendo em 
vista o aumento da qualidade da gestão e a criação de um modelo de 
administração ao serviço das necessidades dos munícipes e dos agentes 
económicos;

4) Instalação de um call center que constituirá mais um meio de 
comunicação com os cidadãos, complementando e substituindo em 
alguns casos, o atendimento presencial;

5) Uma nova fase de instalação de Espaços do Cidadão nas freguesias 
mais distantes do centro do Concelho e que cubram zonas que ainda não 
têm este tipo de equipamentos;

6) Desenvolvimento de um Portal para o Urbanismo e de um Manual de 
Procedimentos: Urbanismo e Reabilitação;

7) Aumento das competências das Juntas de Freguesia, de forma 
generalizada para novas áreas de intervenção, mas com especial enfoque 
nas que estão no perímetro citadino, através de novos acordos de 
delegação de competências;

8) Alargamento da ação da Polícia Municipal, com a criação do terceiro 
turno de atuação;

9) Instalação da Divisão de Proteção Civil e da Polícia Municipal no antigo 
quartel dos bombeiros;

10) Criação de uma estrutura intramunicipal que ficará responsável pelo 
planeamento, acompanhamento, execução e avaliação de todos os 
projetos de sustentabilidade e inteligência do Concelho, na dependência 
direta do Presidente da Câmara Municipal de Braga;11) Criação de um 
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Centro de Controlo que reúna toda a informação recolhida nas diferentes 
plataformas e sensores distribuídos pela cidade, para poder auxiliar melhor 
a tomada de decisão do poder executivo;

12) Disponibilização de uma nova plataforma digital para melhorar a 
relação entre os cidadãos e os munícipes (como o Chatbot e o A Minha 
Rua), complementando os meios que já existem e que ajudem os serviços 
municipais a responder de forma mais eficaz aos problemas que vão 
sendo detetados no Concelho;

13) Criação de um programa para aquisição de software e plataformas de 
transmissão digital, para disponibilizar diferentes pontos de informação 
sobre a atividade municipal nos espaços de contacto com o público no 
município e nas 37 freguesias e uniões de freguesia;

14) Realização de um novo investimento no reforço da rede de wifi 
gratuita nas artérias do Centro Histórico;

15) Prossecução do esforço de colocação de sensores no espaço 
público de Braga e disponibilizar uma plataforma de dados abertos, para 
desenvolvimento de projetos digitais de apoio ao processo de decisão;

16) Formação dos colaboradores com funções ligadas ao acolhimento 
e atendimento de cidadãos no domínio das relações humanas e das 
competências do respetivo serviço;

17) Promover a contínua articulação entre os Serviços, as Empresas e 
demais entidades municipais, valorizando os seus recursos humanos, 
dotando-os dos meios técnicos e materiais necessários à plena 
concretização das suas funções perante a Comunidade. 
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Um novo 
modelo de 
desenvolvimento 
urbano

1) Estudo e implementação de uma intervenção na Rotunda de In as para 
resolução dos problemas de tráfego rodoviário, melhorando a qualidade 
de vida dos milhares de Bracarenses que passam por esta importante 
artéria da cidade;

2) Implementação do resgate da concessão do estacionamento à 
superfície nas ruas do centro histórico, bem como instituição de um plano 
de estacionamento inteligente e versátil nas principais artérias da cidade; 

3) Investimento na modernização dos TUB, com a aquisição de 
autocarros elétricos e mais amigos do ambiente;

4) Intervenção e requalificação da ciclovia de Lamaçães, reforçando o seu 
uso e as condições que oferece, fazendo a ligação direta à Universidade 
do Minho;  

5) Alargamento do número de lugares de estacionamento para bicicletas;

6) Redução da velocidade nas áreas urbanas, através da implementação 
de Zonas 30 e de medidas de acalmia de tráfego;

7) Desenvolvimento do Plano de Mobilidade e Gestão de Tráfego para a 
cidade de Braga;

8) Implementação da rede estruturante Pedonal e Ciclável e da Inserção 
Urbana de Transporte Público;

9) Estudo para a ligação da rede ciclável de Braga à Ecovia do Cávado;

10) Criação de projeto-piloto de Interfaces externos ao centro da cidade, 
com ligação ao serviço de Transporte Público e Parqueamento de viaturas 
de quem aflui à cidade;
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11) Aumento do combate ao estacionamento automóvel abusivo, 
envolvendo as autoridades, a comunidade escolar, os movimentos 
associativos e o município;

12) Regularização dos acessos de cargas e descargas na zona pedonal do 
centro histórico;

13) Promoção de um espaço urbano e edificado acessível a todos, através 
do reforço da acessibilidade universal no espaço público assente na 
implementação do projeto “Eu já passo aqui!” e visando a correção de 
barreiras físicas à circulação pedonal;

14) Elaboração do Plano para a Mobilidade Escolar em articulação com 
as Escolas e as Associações de Encarregados de Educação; medidas de 
sensibilização para a mobilidade sustentável e implementação do projeto 
“STOP and GO” em articulação com o desenho de medidas de acalmia de 
tráfego;

15) Nova política de estímulo à utilização dos transportes públicos pelos 
alunos do segundo e terceiro ciclos;

16) Revisão do Plano Diretor Municipal;

17) Desenvolvimento do Programa Intermunicipal de Salvaguarda da 
Paisagem dos Sacro Montes de Braga e Guimarães;

18) Desenvolvimento do Programa Intermunicipal de Salvaguarda da 
Paisagem dos Sacros Montes de Braga e Guimarães;

19) Estudo, classificação e Valorização das Unidades de Paisagem no 
município de Braga e Classificação de Interesse Municipal da Paisagem 
da Veiga, permitindo a valorização e proteção das singularidades deste 
ecossistema agrícola;

20) Implementar políticas de estímulo ao arrendamento jovem no Centro 
da Cidade; 

21) Desenvolvimento de programas de estímulo à reabilitação dos 
imóveis privados devolutos em articulação com a capacidade de 
financiamento do Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização 
Urbanas (IFRRU);

22) Lançamento do Prémio Municipal de Arquitetura e Reabilitação 
“REABILITA BRAGA”, com periodicidade bianual, integrado no Prémio 
Nacional de Reabilitação Urbana;

23) Intervenção de reabilitação do espaço público de zonas densamente 
habitadas na cidade consolidada com vista à implementação das Zonas 
30 e de projetos que fomentem a vivência urbana do espaço público e as 
relações de proximidade;

24) Requalificação, Certificação e Reordenamento da Rede de Parques 
Infantis do Concelho;

25) Desenvolvimento da ação “Passadeira Segura”, enquanto iniciativa 
abrangente de pintura e reforço da sinalização e iluminação das 
passadeiras do Concelho, assegurando a segurança dos peões;

26) Renovação e conservação do mobiliário urbano da cidade, garantindo 
a segurança para os cidadãos, preservando os seus valores históricos e 
identitários e introduzindo novas valências de cariz tecnológico.
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Um concelho 
para viver e 
desfrutar

1) Reformulação do sistema de recolha de lixo, passando a assentar 
na contentorização da recolha do lixo no Município, com recurso a 
contentores de superfície e enterrados;

2) Valorização do “Parque Central”, agregando todos os elementos 
envolventes da zona sul da Avenida da Liberdade, integrando a lógica 
da rede de espaços verdes urbanos. O Parque Central integrará o Parque 
da Ponte, o Monte Picoto, o rio Este, zona envolvente do PEB, zona 
envolvente do Estádio 1º de Maio e parque de campismo e piscina 
municipal;

3) Construção de uma nova ETAR no Concelho que permitirá libertar a 
ocupação da ETAR de Frossos, no sentido da melhoria da qualidade do 
ambiente no município; 

4) Conclusão da rede de saneamento em todo o Concelho, o qual obterá 
uma cobertura técnica de 100%; 

5) Requalificação do rio Torto e consequentemente das suas margens, 
incluindo a fiscalização das descargas ilegais ao longo do rio;

6) Amplo plano de recuperação da frente ribeirinha do Cávado, a 
exemplo (que) do que aconteceu na Praia de Adaúfe. Nesse sentido, serão 
efetuadas intervenções de recuperação nas praias fluviais do Cavadinho, 
de Navarra e de Merelim São Paio; 

7) Criação do Parque de Lazer da Ponte do Bico, reforçando os parques 
de recreação nesta zona do Concelho e aumentando a sua capacidade de 
atração de novos visitantes; 

8) Alargamento da Via Pedonal Ciclável do Este, mediante continuidade 
do processo de regularização das margens a jusante da Ponte Pedrinha; 

9) Concretização do Alargamento da Quinta Pedagógica de Braga; 

10) Criação e aproveitamento dos espaços verdes e de equipamentos de 
proximidade, na envolvente de cada uma das urbanizações e das zonas 
mais densamente povoadas;
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11) Incremento da criação de Hortas Urbanas no Concelho;

12) Conclusão da Rede de Percursos Pedestres de Braga, um projeto que 
irá abranger as 37 Freguesias do Concelho, num total de cerca de 280 km;

13) Mitigação das fontes poluidoras do ar e continuidade da Estratégia 
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, cumprindo as metas já 
estabelecidas;

14) Criação de um programa específico para reflorestar a zona urbana de 
Braga, mormente as zonas envolventes das circulares em parceria com as 
Infraestruturas de Portugal;

15) Promoção da utilização de fontes alternativas renováveis nos edifícios, 
serviços e equipamentos, como a energia solar térmica e fotovoltaica;

16) Criação de um Centro Cívico em São Victor na antiga Escola Francisco 
Sanches, onde nascerá um espaço unicamente destinado à instalação de 
associações culturais de diversos âmbitos; 

17) A requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite é uma prioridade 
infraestrutural na área desportiva;

18) A conclusão da requalificação do Eixo Desportivo da Rodovia é 
primordial para o próximo mandato, sendo uma obra estruturante para 
dotar a malha urbana de melhores condições para a prática desportiva de 
lazer;

19) Elaboração do projeto do Pavilhão Desportivo Municipal;

20) Apoio à criação de novas valências desportivas, como é o caso do 
Campo de Golfe de Tibães (do Clube de Golfe de Braga), da nova Carreira 
de Tiro de Braga (do Clube de Caçadores) e da segunda fase do Centro de 
Formação Desportiva do Sporting Clube de Braga;  

21) No âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2018, desenvolvimento 
de projetos desportivos que, pela sua qualidade, excelência e inovação 
tenham a capacidade de ombrear com a vanguarda internacional e servir 
de referência no sector e alavancar e promover a atividade desportiva;

22) Prossecução da aposta na realização de grandes eventos desportivos 
de impacto mediático na cidade de Braga, como será o caso da Final Four 
da Taça da Liga de Futebol da época 2017/2018 e como já aconteceu com 
o regresso da Volta a Portugal e do Rally de Portugal;

23) Requalificação das piscinas municipais da Rodovia e de Maximinos;

24) Promoção do aumento dos índices de participação  desportiva 
da população, melhorando e aumentando o número de programas 
desportivos municipais, bem como promovendo o desenvolvimento de 
novas modalidades desportivas em Braga;

25) Apoio ao desenvolvimento de novas modalidades no desporto 
adaptado, criando mais condições para a prática desportiva por parte 
destes atletas e beneficiar em sede de contrato programa os clubes que 
criem secções de desporto adaptado;

26) Desenvolvimento de projeto de prevenção para a obesidade infantil; 

27) Criação de ludoteca municipal e desenvolvimento de ludoteca móvel;

28) Promoção da melhoria contínua das condições do Centro de Recolha 
Oficial de Animais (CROA). Neste sentido, pretende-se aumentar o CROA 
em número de boxes disponíveis, construir um novo espaço de recreio 
para os gatos e reforçar os seus recursos humanos;

29) Subscrição de um protocolo com Centros de Atendimento Médico 
Veterinário para realizar esterilização dos animais do CRO Braga, dado o 
elevado número de animais recolhidos;

30) Apoio à divulgação e esclarecimento do programa CED (Captura, 
Esterilização e Devolução), nomeadamente através das Juntas de 
Freguesia e atribuição de verbas às mesmas para apoiar este tipo de 
programas;

31) Realização de campanhas gratuitas de esterilização de animais, 
nomeadamente através de um protocolo com a Ordem dos Veterinários – 
Programa Cheque Veterinário;

32) Disponibilização, através dos Bombeiros Sapadores de Braga, de 
veículo de transporte de animais de companhia acidentados/feridos 24 
horas por dia;

33) Criação de um projeto no ensino básico de sensibilização para a 
defesa dos direitos dos animais e diminuição do abandono dos animais;

34) Implementação de Protocolo de Medicina Veterinária Social para 
ajudar as famílias mais carenciadas a tratarem dos seus animais;

35) Criação do Regulamento Municipal Animal, a exemplo do que já 
existe em alguns concelhos, onde estarão tipificados todos os direitos e 
deveres relacionados com a temática;

36) Promoção da construção de Parques Caninos, respeitando os critérios 
definidos no Regulamento Municipal animal, nomeadamente no que diz 
respeito à utilização dos mesmos, corrigindo assim alguns problemas 
existentes.
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Compromisso 
para o futuro

1) Finalizar a liquidação da SGEB, entidade veículo da ruinosa Parceria-
Público Privada em vigor; 

2) Criação de uma unidade de coordenação para acompanhar a atividade 
das escolas;

3) Conclusão da Carta Educativa do Município e redefinição da política 
educativa tendo em conta a realidade concelhia, procurando priorizar 
investimentos e maximizar sinergias territoriais, tendo sempre em conta o 
sucesso educativo das crianças;

4) Negociação com o Estado Central de mais apoio para implementar 
medidas de resposta às reais necessidades dos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais;

5) Criação de um programa de acesso às plataformas digitais nas escolas 
do primeiro ciclo, para aumentar a interação com os meios digitais, 
investindo mais no Parque Tecnológico das escolas;

6) Criação de um projeto de literacia digital nas escolas do 1º ciclo, 
apostando na valorização dos currículos na componente digital;

7) Eliminação de todo o fibrocimento dos equipamentos escolares da 
competência do Município;

8) Implementação de um modelo de fornecimento de refeições escolares 
com critérios iguais para todos;

9) Reforço dos apoios: continuar a apoiar os alunos que não estão 
contemplados com a medida do governo para os manuais escolares, 
nomeadamente com a atribuição de fichas gratuitas a todos os alunos do 
1º ciclo;

10) Melhoramento e reforço do Serviço Educativo Integrado, com 
programas de ilustração, literatura, património e artes digitais;
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11) Reforço das aulas de mandarim aos alunos do 1º ciclo;

12) Reabilitação e implementação de novo modelo da Pousada da 
Juventude de Braga, que cairá sob gestão municipal e funcionará como 
modelo de atração de jovens para o Concelho;

13) A nova da Pousada da Juventude será parte de um verdadeiro centro 
integrado de juventude, capaz de promover e acolher diversas iniciativas 
promovidas por jovens e pelas associações juvenis;

14) Criação de um Gabinete de Apoio a Projetos Jovens, no sentido de 
auxiliar as associações juvenis a competir por financiamentos externos e 
concorrer a diferentes candidaturas, aproveitando o conhecimento criado 
pela Loja Europa Jovem;

15) Realização de um estudo para o aproveitamento e recuperação do 
Estádio 1º de Maio; 

16) Lançamento de um concurso “Jovens Cientistas” de Braga, no intuito 
de fomentar a criatividade e o espírito científico nos jovens Bracarenses;

17)Lançamento de um guia para os jovens deslocados em Braga, no 
sentido de apoiar os jovens que se vêm instalar no nosso Concelho;

18) Lançamento de um programa ocupacional de verão para os jovens, 
com atribuição de uma bolsa.
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Um espaço
de concertação, 
cidadania e 
inovação

1) Dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos diferentes órgãos de 
consulta e concertação estratégica do Município: Conselho Municipal 
de Educação, Conselho Municipal de Juventude, Rede Social, Conselho 
Económico e Social, Conselho Estratégico para a Regeneração Urbana, 
Conselho Cultural, Fórum Municipal de Idosos e Reformados, Fórum 
Municipal de Pessoas com Deficiência, etc.;  

2) Criação de novos modelos de atendimento aos munícipes, com 
recurso a plataformas digitais, por parte do Presidente da Câmara e dos 
demais responsáveis municipais;

3) Reforço do Orçamento Participativo, no sentido de alargar o seu âmbito 
e criar novas áreas de atuação;

4) Organização de dois em dois anos de uma grande Conferência 
Internacional onde se discutam os grandes temas das relações 
internacionais, com especialistas nacionais e internacionais;

5) Instituição do “Prémio Igualdade de Género” na área do desporto, para 
a instituição/personalidade que se destaque na promoção da igualdade de 
género no desporto;

6) Elaboração do Plano para a Igualdade de Género Municipal;

7) Abertura ao público de todas as reuniões ordinárias de Câmara;

8) Transmissão online das Assembleias Municipais;

9) Criação do Laboratório de Inovação Urbana - “Campus Municipal de 
Braga” sediado nas instalações da Câmara Municipal de Braga em estreita 
articulação com as Universidades e que irá territorializar a investigação 
produzida em ambiente urbano;

10) Implementação do projeto “BIP” que consiste na abertura de Bolsas 
de Investigação e Projeto no Município de Braga para jovens licenciados 
nas áreas afetas aos diversos domínios municipais, em articulação com as 
Universidades;

11) Aprofundamento da parceria com o INL – Laboratório Ibérico 
Internacional de Nanotecnologia, aumentando as relações e projetos em 
comum;

12) Manter, ao longo de todo o mandato, plataforma online de escrutínio 
do grau de cumprimento do programa de governação municipal.
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Braga 
com voz e 
sem fronteiras

1) Incremento da atuação do Município nas redes de cidades em que 
participa, nomeadamente na CIM Cávado, no Quadrilátero Urbano, no 
Eixo Atlântico ou na Eurocities;

2) Aposta na colocação e manutenção de Braga nos grandes centros de 
decisão mundial ao nível das cidades, seja através da OCDE, da União 
Europeia e de outras instituições que tenham redes de influência sobre 
cidades;

3) Receção de reuniões, fóruns e conferências internacionais, que 
aumentem o prestígio do nosso Concelho e reforcem a nossa posição no 
panorama internacional. Neste aspeto será fundamental o novo Parque de 
Exposições de Braga; 

4) Prossecução da política de geminações, reforçando as relações que 
com as cidades que já têm relações com Braga, mas também fazer crescer 
o leque de cidades geminadas, no sentido de aumentar a esfera de 
influência em todas as zonas do globo; 

5) Reforçar o trabalho em articulação com a InvestBraga, no sentido 
de aumentar a profundidade das relações bilaterais e multilaterais do 
município com outras cidades e reforçar as relações externas;

6) Prossecução da política de receção dos Embaixadores do Corpo 
Diplomático radicado em Portugal, no sentido de promover Braga e as 
suas mais-valias no exterior;

7) Aprofundamento, em particular, das relações com os países 
Iberoamericanos e da CPLP, atraindo para Braga instituições que tenham 
intervenção no espaço lusófono e também a realização de iniciativas 
conjuntas.
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A MUDANÇA 
NÃO VAI PARAR
VOTE JUNTOS POR BRAGA
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www.facebook.com/juntosporbraga

www.juntosporbraga.com


