PROJETO POLÍTICO
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PROGRAMA SOCIAL PÓS-PANDEMIA
Apoio à vacinação. Identificação de carências. Incentivo à vacinação de
quem ainda não o tenha feito.
Apoio à testagem, nos setores e eventos em que ainda seja necessário
fazê-lo.
Apoio às instituições sociais da cidade, tendo em vista a criação de
respostas adequadas às necessidades decorrentes da pandemia.
Atividades de socialização entre diferentes faixas etárias, promovendo a
interação, estimulando emoções e troca de experiências.
Programa especial de animação social e cultural, que permita financiar
instituições da cidade.
Apoio às coletividades, no sentido de recuperação do número de
participantes existentes antes da pandemia
Apoio às empresas para responderem às novas exigências no âmbito da
saúde pública.
Informação transparente sobre a evolução da situação e procedimentos
adotados
e a adotar.

INVEST SJM – VALORIZAÇÃO DA ECONOMIA
E DO EMPREGO
Gestão personalizada da relação empresa-autarquia, com a criação de
gestores de projeto para as empresas existentes e investimentos
potenciais.
Identificação das necessidades de curto prazo das empresas. (Atitude
proativa da Câmara para poder apoiar as empresas em tempo útil)
Identificação das principais carências ao nível do recrutamento e
capacitação de colaboradores para as empresas instaladas na cidade;
Desenvolvimento de um projeto de apoio ao comércio local, com gestão
integrada da Praça Luís Ribeiro, das ruas circundantes e do Mercado
Municipal. (Essa gestão incluirá o estacionamento, espaço público,
animação, equipamentos infantis e promoção).
Reativação do Programa “Ruas Vivas”
Promoção da cidade junto do Corpo Diplomático acreditado em
Portugal. Visitas de Embaixadores à nossa cidade, para conhecimento
das nossas empresas e abertura de novas possibilidades de negócio.
Atração de potenciais investidores para as oportunidades existentes no
concelho.
Reativação do projecto TEC-NET
Criação de um novo evento anual “A Fábrica do Pai Natal”
Dinamização da vida noturna da cidade, através da criação de novos
eventos

SJM MOB-I – MOBILIDADE INTELIGENTE
Resolução dos problemas de estacionamento no centro da cidade, com a
criação de novos parques de estacionamento. Possibilidade de utilização
de APP para pagamento. Novo tarifário com isenção de pagamento na
primeira meia hora, no estacionamento de superfície.
Criação de 50 lugares de estacionamento até ao Natal.
Concretização de um novo Nó do IC2
Bicicletas e trotinetes elétricas partilhadas
Reforço das linhas de TUS
Criação de um transporte escolar municipal

SJM 2030 – APROVEITAMENTO DE FUNDOS EUROPEUS
Gestor municipal de candidaturas e projetos para as instituições e
empresas da cidade
Conferências e divulgações sobre as várias áreas de financiamento e
aviso de abertura
Promoção de sinergias para candidaturas conjuntas
Avaliação do potencial de novos projetos estratégicos nas áreas
prioritárias dos programas europeus: transição digital e transição
climática
Posicionamento do município em projetos europeus financiados

GERAÇÃO DE LÍDERES – VALORIZAÇÃO
DA OFERTA EDUCATIVA
Criação de atividade letiva de programação e desenvolvimento de competências digitais nos vários níveis de ensino
Introdução de formação em liderança em todos os agrupamentos escolares
Apoio na saúde mental das crianças e jovens, através de uma App
Aumento do apoio aos alunos com necessidades educativas especiais
Concurso anual de ideias empreendedoras desenvolvidas em equipa
Adaptação dos programas de educação e formação às carências identificadas pelas empresas.
Descentralização das AEC das escolas para as instituições culturais e
desportivas da cidade
Estimular a abertura dos espaços desportivos das escolas à comunidade

MOSTRA O TEU TALENTO – APOIO À CRIATIVIDADE,
CULTURA E DESPORTO
Agregação das diferentes valências existentes e a criar na Zona da Oliva
num Hub de Arte, Design e Memória Industrial – (Oliva Hub – Art, Design
& Industril Memory)
Reorientação do projeto do Centro da Memória Industrial para a criação
de um Museu da Cidade
Criação da Trienal de Ilustração, novo evento de dimensão internacional,
em articulação com a Junta de Freguesia e o seu Encontro Internacional
Valorização do Centro de Arte de São João da Madeira como viveiro
criativo e memória dos artistas sanjoanenses
Reorientação da promoção das coleções do atual Centro de Arte da
Oliva. Promoção local através de oficinas educativas com as escolas, a
Universidade Sénior e outras instituições da cidade. Promoção Nacional
e Internacional, orientada por especialistas que possam posicionar as
coleções nos públicos-alvo e criação de novos públicos.
Introdução de uma vertente de design de produto no projeto do Turismo
Industrial, com exposição permanente, exposições temporárias e ligação
às empresas participantes e aos criadores sanjoanenses
Realização de oficinas de escrita criativa para futuros candidatos ao
Prémio João da Silva Correia
Criação de um evento relacionado com a escrita, estimulando o
surgimento de novos escritores sanjoanenses, nas áreas da prosa e da
poesia
Reorganização do Hat Weekend, aumentando a participação das
instituições da cidade, com destaque para as ligadas à cultura e fazendo
uma promoção direcionada aos diferentes tipos de público
Criação de um espaço para ensaio de bandas de garagem, na Oliva
Creative Factory
Desenvolvimento do Projeto do Centro de Alto Rendimento Desportivo
Requalificação do Pavilhão das Travessas
Concretização do Projeto das Novas Piscinas Municipais (incluindo um
novo pavilhão e construção de um novo complexo de ténis e paddel).
Estrutura de apoio no Parque Radical
Concretização da Carta Desportiva Municipal

CENTRO SOMOS TODOS – VALORIZAÇÃO
DOS BAIRROS E PERIFERIA DA CIDADE
Relatório anual do investimento por zonas da cidade. Equilíbrio e monitorização, através da App “Centro Somos Todos” dessa distribuição,
privilegiando as zonas menos apoiadas nos últimos anos
Programa Especial de Animação para os Bairros da Cidade a desenvolver
com as suas coletividades e moradores
Intervenção de recuperação de passeios, com resolução do problema
criado por raízes de árvores, desníveis e degradação do pavimento
Construção de novas escadas e recuperação das existentes nas zonas
residenciais com desníveis acentuados
Reforço da frequência da limpeza e corte de zonas ajardinadas e taludes.

SJM LAB – CIDADE LABORATÓRIO DA TRANSIÇÃO
DIGITAL
Divulgação do potencial de SJM para testar soluções digitais
Atração de investimentos e projetos liderantes na inovação digital
Atração de projectos experimentais de utilização da tecnologia 5G
Sanjotec 3 para acolher estes projectos
Reativação do ecossistema criativo da Oliva Creative Factory
Programa de atração de nómadas digitais
Alargamento da rede WiFi gratuita

SEC 2025 – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL,
BEM ESTAR ANIMAL, EFICÉNCIA ENERGÉTICA
E ECONOMIA CIRCULAR
Repor a frequência da recolha de lixo
Concretização da III fase do parque do Rio Ul
Iluminação pública LED e gestão centralizada em toda a cidade
Aproveitamento fotovoltaico nos edifícios da cidade e apoio à criação
de comunidades de energia
Ecocentro Móvel – para recolha de resíduos domésticos perigosos e
outros valorizáveis menos comuns
Reforço da rede de postos de carregamento de carros elétricos, com
instalação de postos de carregamento rápido.
Criação de um Programa “São João - Cidade Verde” para divulgação dos
Parques da Cidade
Parque de autocaravanas turísticas
Programa de valorização dos desperdícios industriais para utilização
noutros setores
Concretização do Parque das Corgas
Reforçar o número de dispensadores de material para higiene dos
animais na via pública
Apoio aos cuidadores carenciados para alimentação de animais de
companhia
Campanha Municipal de Sensibilização para o Bem-Estar animal
Criação de um espaço de recobro para animais esterilizados
Aumento do número de esterilizações de animais suportadas pelo
município, através de contratualização com as clínicas veterinárias da
cidade.
Autonomização da atividade administrativa e financeira da Provedoria
do Animal
Realização de um Encontro Nacional de Provedores dos Animais
Programa de intervenção para matilhas e animais abandonados

SIMPLEX SJM – REDUÇÃO DA BUROCRACIA
E CARGA FISCAL
Redução do IRS e do IMT no valor de 2 milhões de euros
Eliminação do IMT para os jovens
Avaliação das taxas municipais existentes, com redução do valor, ou
eliminação das que estejam desadequadas, em relação ao serviço prestado
Resposta atempada às questões colocadas pelos munícipes
Atendimento descentralizado ao munícipe
Realização de reuniões públicas da Câmara Municipal nos diferentes
bairros e zonas da cidade
Programa de valorização dos funcionários municipais, com promoção de
ações de formação, valorização profissional e bem-estar no local de
trabalho.

GERAÇÕES SANJOANENSES – VALORIZAÇÃO
DOS DIFERENTES CONTRIBUTOS GERACIONAIS
Criação de um provedor do cidadão com deficiência e/ou incapacidade
Apoio à natalidade, no valor de €750 por bebé, a gastar no comércio
local da cidade
Criação de uma estrutura de entretenimento para crianças no centro da
cidade
Promoção da reabilitação urbana destinada a arrendamento com valores
controlados
Criação de incentivos à habitação jovem até aos 30 anos
Apoio à diversificação da oferta de formação de adultos
Programa intergeracional de promoção da saúde mental
Apoio à diversificação da oferta de atividades que contribuam para o
envelhecimento ativo
Desenvolvimento de App de monitorização da saúde dos séniores
Criação de um Seguro de Saúde para os Bombeiros Voluntários
Apoio às Equipas de Intervenção Permanente dos Bombeiros
Valorização da promoção da igualdade de género nos diferentes apoios
concedidos pelo autarquia, nomeadamente em contratos-programa

