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Isilda Gomes

Portimão - Uma Cidade Solidária, 
Sustentável e Inovadora 

Este é o programa do Partido Socialista para os próximos quatro anos. É um programa 
marcado pela continuidade, mas também pela inovação. 

Continuidade, porque grande parte das medidas já estão a ser implementadas ou em fase de 
implementação; inovação, porque os novos tempos assim o exigem, que nos adaptemos com 
medidas novas e eficazes. 

Costuma dizer-se que nós, somos nós - e as nossas circunstâncias. E as circunstâncias 
imediatas que temos pela frente são essencialmente duas:  promover a reativação 
económica e social (indispensável, devido ao Covid -19) e comemorar com dignidade os 100 
anos da cidade de Portimão. 

Elas são o pano de fundo do futuro imediato do município, mas a nossa ideia de cidade 
centrar-se-á em 6 eixos fundamentais, que pretendem construir, com a ajuda e os 
contributos de todos, uma terra Amiga e Próxima das Pessoas, Dinâmica e Inovadora, 
Inclusiva e das Famílias, Sustentável e Equilibrada, Criativa e com História e uma Terra de 
Rio e Mar. 

Para cada um destes seis eixos, propomos um conjunto de novas medidas e projetos, 
cuja especificação poderá ver neste programa. 

A construção de uma cidade é uma obra coletiva e 
assim tem sido nestes quase 100 anos da nossa 
cidade. 

É um privilégio que os portimonenses tenham 
confiado em nós em grande parte deste percurso. 
Estamos reconhecidos e continuaremos a dar o nosso 
melhor nesta já longa caminhada em prol da cidade 
que todos amamos. 

Estamos juntos! 
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A irrupção da pandemia COVID 19 nas nossas vidas colocou à prova a capacidade de resposta das 
administrações públicas. Em Portimão soubemos enfrentar esta grave crise unindo esforços e 
instituições, antecipando tomadas de decisão, agilizando respostas sociais e de saúde, de forma 
responsável e com uma postura transparente. Portimão esteve sempre na dianteira, no combate 
e na assistência à população, tendo investido mais de 7 milhões de euros. 

Essa preocupação em ajudar vai manter-se, porque ainda é necessário amparar quem mais 
sofreu com a pandemia. A palavra de ordem vai ser: “ajudar a levantar quem precisa e continuar a 
apoiar até que possa voltar a caminhar por si”. Estamos cá, como sempre estivemos. Como numa 
alcateia, ninguém fica para trás. Estamos juntos e vamos continuar a estar juntos.  

Em 2022 a estratégia de apoio às empresas, tecido associativo e famílias terá continuidade com 
a revisão e ajuste de algumas das medidas já implementadas, como é o exemplo: 
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REATIVAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL – COVID

Tal como as pessoas e as famílias, também as cidades passam por fases melhores 

e fases menos boas. Nos últimos tempos, a prioridade foi proteger e cuidar de quem 

precisou de amparo.  

Isenções de taxas e tarifas de âmbito Municipal; 

Moratórias para pagamento de água e renda; 

Apoio ao arrendamento, à aquisição de 
medicamentos e bens alimentares; 

Apoio financeiro ao comércio local e às empresas; 

Apoios extraordinários ao associativismo; 

Apoios aos artistas locais. 



Temos orgulho no nosso passado coletivo como povo. Orgulhamo-nos dos homens e das 

mulheres que, no passado, ampararam a jovem cidade, então recém-nascida, e a ajudaram 

a dar os primeiros passos. Orgulhamo-nos de todos os portimonenses que, diariamente, 

ajudam a construir esta cidade. Queremos que a nossa Portimão, quase centenária, seja 

cada vez mais bonita, jovem, inovadora e atrativa. Para isso, convidamos os portimonenses 

para serem intervenientes ativos numa festa inesquecível, onde se recorde e homenageie 

o passado e, simultaneamente, se projete o futuro de Portimão, com o contributo de todos, 

porque todos contam. 

Estamos juntos e vamos continuar a estar juntos. 

100 ANOS DE CIDADE
PRÁTICAS PARTICIPATIVAS 

PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025

EM 2024 FAZEMOS 100 ANOS! 
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1.1 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL 

Queremos uma cidade segura, onde nos sintamos protegidos. Apostar na prevenção e 

apoiar as instituições para que possam corresponder às necessidades das pessoas é 

imprescindível. 

Aquisição de um Carro Escada, para substituir 
a viatura atual, com mais de 40 anos, dos 
Bombeiros de Portimão, que já não cumpre 
com os desígnios das operações de proteção e 
socorro em edifícios de grande altura; 

Implementação do programa de Vídeo 
Proteção b (em curso) ; 

Implementação de um programa de 
benefícios sociais para os Bombeiros 
Voluntários b (em curso) ; 

Implementação do programa de 
apetrechamento que garanta o bom 
funcionamento dos Bombeiros de Portimão 
b (em curso) ; 

Alargamento do Programa Aldeia Segura, 
Pessoas Seguras; 

Criação do dispositivo integrado de 
salvamento aquático.
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1.2 - GOVERNAÇÃO

Queremos continuar a ser uma cidade que acarinha quem nela vive, acolhe quem nos 

visita e valoriza as Pessoas, uma cidade mais verde, com uma governação ainda mais 

próxima e eficaz, onde se pratica uma cidadania ativa.

Aprovação do novo PDM – Plano Diretor 
Municipal, que prevê a inclusão de áreas 
verdes, a redefinição da malha urbana e 
zonas de acolhimento empresarial e de 
logística; 

Criação de uma Via Verde para o 
licenciamento de obras de reabilitação e 
projetos com impacto relevante na criação 
de emprego ou importância estratégica para 
a cidade b (em curso) ; 

Instalação de um centro de atendimento 
multicanal, que visa melhorar a qualidade do 
atendimento e dar resposta às reclamações, 
através do funcionamento de um serviço 
de call center e da implementação de um 
sistema de gestão da qualidade; 
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Realização de uma auditoria interna para 
diagnosticar o nível de eficácia e eficiência 
das diferentes unidades orgânicas e 
implementação de um plano de formação/
acompanhamento desenhado, em função 
das fragilidades e pontos fortes identificados 
em cada unidade; 

Descentralização dos serviços do edifício 
principal da autarquia para edifícios anexos, 
de forma a melhorar a qualidade do espaço 
dos colaboradores e oferecer melhores 
condições de receção aos cidadãos; 

Implementação do Orçamento Participativo;

Entrada em funcionamento de uma 
aplicação para Smartphones de 
comunicação e gestão de ocorrências no 
espaço público.

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021
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2.1 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMÉRCIO E EMPREGO 

Queremos ser uma cidade que alie a inovação tecnológica e a investigação ao património 

material e imaterial. Valorizadora de novas soluções e incubadora de empresas, sob o 

signo do dinamismo e da inovação. 

2 PORTIMÃO, DINÂMICA E INOVADORA  
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Criação de condições para acolher no 
município um Parque Tecnológico que 
concentre empresas, instituições de 
ensino, incubadora de negócios e centro de 
investigação; 

Criação de uma área de acolhimento 
empresarial e logística enquanto ferramenta 
fundamental para aumentar a capacidade de 
atração de empresas e projetos industriais; 

Desenvolvimento da Start-Up Portimão 
e criação de incubadora de empresas no 
perímetro urbano; 

Requalificação e transformação da antiga 
Adega de Portimão, no âmbito do resultado 
do concurso de ideias a ser promovido junto 
da comunidade portimonense, convidando-a 
a participar e influenciar o pensamento sobre 
o desenvolvimento da cidade; 

Promoção da marca “Comércio Tradicional de 
Portimão”; 

Desenvolvimento de programas sazonais 
de animação temática (Carnaval, Páscoa, 
Natal); 

Criação do programa de capacitação 
empresarial e de apoio ao investidor;

Lançamento, juntamente com os 
estabelecimentos de ensino superior, do 
programa de formação de base e avançada 
no domínio da criação de empresas; 

Consolidação da Startwork- Feira / Mostra 
de Emprego e Qualificação de Adultos de 
Portimão; 

Apoio ao associativismo comercial, 
privilegiando as ações de promoção e 
dinamização desenvolvidas em conjunto 
com os comerciantes; 

Valorização do património gastronómico 
local, em parceria com os produtores e 
agentes locais da restauração, promovendo 
e apoiando a organização de roteiros, 
concursos e mostras; 

Requalificação e valorização do mercado da 
Mexilhoeira Grande, incluindo a reconversão 
e adaptação de espaços para fins comerciais 
e associativos, constituindo-se não só como 
um espaço de divulgação dos saberes e 
fazeres tradicionais, mas também como um 
polo de dinamização económica e cultural. 

2.1 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMÉRCIO E EMPREGO 
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2.2 - TURISMO

Queremos um destino turístico sustentável, centrado na qualidade de vida das pessoas, 

uma cidade interessada na história e no seu património, orgulhosa da sua gastronomia e 

diversificada na sua oferta. A melhor escolha para se viver ou visitar. 

Reafirmação da Marca Portimão como uma 
cidade atrativa e inovadora, que domina 
a arte de bem receber, que se distingue 
pela qualidade da sua oferta e apresenta 
elementos diferenciadores que reforçam a 
sua posição competitiva;  

Ativação de uma campanha de promoção 
de Portimão como um destino turístico 
internacional e sustentável, com diferentes 
ações, em Portugal, junto dos mercados 
externos, já consolidados, e em novos países 
emissores; 

Diversificação da oferta “sol e praia”, 
através da criação de produtos culturais 
estruturantes, como festivais gastronómicos, 
eventos âncora e itinerários desenvolvidos em 
torno de experiências únicas da nossa cidade;  

Promoção de percursos temáticos, pedonais 
e cicloviários, desenvolvidos em torno 
dos locais de interesse histórico e natural, 
integrados num projeto de sinalética 
apelativa e adequada, que permita a turistas 
e residentes descobrir o território de modo 
autónomo ou acompanhados por guias; 

Proteção, valorização e conservação do 
património histórico e cultural, do património 
imaterial das atividades económica e sociais, 
com reflexo nos saberes e produtos locais 
com potencial interesse económico, bem 
como dos equipamentos com vocação 
cultural, que reforçam a nossa identidade;  

Projeção da imagem do destino e incremento 
de fluxos turísticos através da definição 
de um programa de acolhimento e apoio à 
realização e organização de eventos com 
elevado impacto internacional; 

Reforço dos clusters do Turismo Desportivo 
e Turismo de Saúde, através das 
infraestruturas já disponíveis no concelho; 

Programa de promoção “Viver em Portimão” 
dirigido ao setor do turismo residencial; 

Relocalização do Parque de Autocaravanas 
de Alvor e requalificação do estacionamento 
na zona ribeirinha/praias de Alvor. 
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Construção de novas infraestruturas para 
a prática desportiva informal e formal, 
nomeadamente de campos de futebol de 11, 
desportos coletivos de pavilhão, ténis e pádel; 

Requalificação da piscina municipal de 
Portimão; 

Reabilitação e cobertura do Polidesportivo da 
Quinta do Amparo; 

Requalificação do Polidesportivo do Bairro 
SAAL; 

Realização de obras de melhoria no Pavilhão 
Desportivo dos Montes de Alvor; 

Realização de obras de melhoria e de 
ampliação do Complexo Desportivo da 
Mexilhoeira Grande; 

Realização de obras de melhoria e de 
ampliação do Complexo Desportivo de Alvor; 

Continuação do apoio ao movimento 
associativo, através do reforço dos contratos 
programa; 

Renovação da área desportiva da Praia da 
Rocha; 

Instalação de pequenas infraestruturas 
desportivas de rua ou de bairro; 

Consolidação do projeto “Projeto Náutico nas 
Escolas”, que se deverá expandir a outras 
modalidades; 

Organização dos Jogos Desportivos 
Municipais; 

Criação de um Regulamento de Bolsa de 
Mérito Desportivo; 

Criação do Conselho Municipal do Desporto; 

Elaboração do plano estratégico para o 
desporto; 

Elaboração da Carta Desportiva b (em curso) . 

3.1 - DESPORTO 

Queremos continuar a ser uma cidade saudável e desportiva, onde os jovens são os 

protagonistas na educação e na cidadania, onde continuaremos a apostar em “Mais 

Desporto para Todos”.   

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021
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3.2 - JUVENTUDE

Queremos uma cidade onde o melhor do mundo sejam as crianças e os jovens. É aqui 

que queremos que cresçam, num ambiente feliz e inclusivo, preparados para abraçar os 

desafios do futuro. 

Programa de habitação jovem a custos 
controlados com disponibilização de 200 
fogos b (em curso) ;

Requalificação do Auditório Municipal, 
dotando a cidade de mais um equipamento 
com valências na área da cultura e da 
juventude; 

Criação de salas de estudo; 

Consolidação de programas e ações que 
permitam a intervenção juvenil nas áreas dos 
tempos livres, voluntariado e cidadania; 
Implementação das medidas do Plano 
Municipal de Juventude de Portimão; 

Reforço do papel do Conselho Municipal de 
Juventude enquanto interlocutor privilegiado 
na formulação das políticas dirigidas aos 
jovens; 

Promoção da participação e inclusão dos 
jovens através do apoio ao associativismo 
jovem; 

Criação do programa “os Jovens e a Política”; 

Implementação de medidas de aproximação 
dos jovens ao poder local.

Construção de um Parque Radical b (em curso) ;  
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Grande renovação da escola secundária 
Manuel Teixeira Gomes; 

Conclusão da requalificação da EB2,3 Prof. 
José Buísel b (em curso) ;   

Substituição das coberturas de amianto 
na escola EB D. João II, EB Júdice Fialho e 
secundária Manuel Teixeira Gomes; 

Conclusão da requalificação da escola 
básica José Sobral e D. João II (sinalizadas 
pelo Ministério da Economia); 

Intervenções nas escolas EB Major David 
Neto, Chão das Donas, Alvor; 

Conclusão da requalificação do espaço 
exterior do Jardim de Infância do Fojo, EB1 
dos Montes de Alvor e escola das Vendas; 

Aumento do número de salas de aula; 

Reforço na atribuição de bolsas de estudo a 
alunos de mérito; 

Desenvolvimento de programas integrados, 
visando incentivar as visitas frequentes 
ao Museu, ao Teatro Municipal, à Biblioteca 
Municipal, à Casa Manuel Teixeira Gomes, à 
Quinta Pedagógica e aos demais espaços 
culturais; 

3.3 - EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA  

Queremos uma cidade inovadora e educativa, inspiradora e com mente sã, onde todos 

contam, em qualquer idade. Nunca é tarde para aprender e adquirir novos saberes que 

permitam um caminho mais desafiante e motivador.  

Manutenção de um refeitório em 
funcionamento nos períodos de interrupção 
letiva; 

Implementação do Plano Municipal para a 
educação; 

Valorização do papel das Associações de Pais; 

Criação da “sala do Futuro” em todas as 
escolas do 1º ciclo; 
 
Integração progressiva das novas tecnologias 
nas escolas do município; 

Consolidação do projeto FIIL e FICA para 
crianças e jovens com necessidades 
especiais; 

Reforço da oferta e melhoria das instalações 
de ensino superior em parceria com as 
instituições de ensino; 

Continuação dos apoios aos estabelecimentos 
de ensino para a manutenção de 
infraestruturas e ação social escolar; 

Continuação e reforço do programa de apoio 
ao aluno e à família durante as interrupções 
letivas. 

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021



PORTIMÃO, INCLUSIVA E DAS FAMÍLIAS  3

3.4 - SAÚDE

Queremos uma cidade que providencia a todos o acesso aos cuidados de saúde essenciais 

e o apoio necessário aos mais vulneráveis, assegurando que ninguém está sozinho.      
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Aumento da oferta no apoio domiciliário e 
cuidados paliativos, e melhoramento dos 
serviços nos cuidados primários e medicina 
preventiva; 

Alargamento do apoio à aquisição de 
medicação por parte de cidadãos mais 
carenciados; 

Acompanhamento da população idosa em 
isolamento com instrumentos de vigilância 
passiva, de forma a acelerar a localização, 
a prontidão e socorro em caso de 
necessidade_ Programas de teleassistência 
e serviço de acompanhamento ao idoso; 

Criação do programa Portimão Saudável, 
integrando ações de educação para a 
saúde, prevenção da doença, promoção da 
dieta mediterrânica e estímulo à atividade 
física, envolvendo escolas, IPSS e sociedade 
civil; 

Criação do programa Envelhecer com 
qualidade de vida; 

Apoio e estímulo ao movimento associativo 
e instituições de saúde na criação de ações 
que conduzam ao aumento da qualidade de 
vida no envelhecimento; 

Continuação do Programa de Exercício e 
Saúde nas Instalações Desportivas; 

Criação, com as instituições de saúde, do 
gabinete de apoio para teleconsulta / saúde 
virtual; 

Valorização dos serviços de refeições 
escolares, de acordo com as premissas 
associadas à alimentação saudável e à 
problemática da obesidade infantil; 

Promoção de rastreios nas áreas oral 
oftalmológica e auditiva, em articulação 
com a saúde escolar, no âmbito da 
medicina preventiva; 

Ajustar a oferta de cuidados de saúde 
diferenciados, em conjunto com a 
Administração Central de Saúde e de acordo 
com as necessidades do Município; 

Criação do Observatório Municipal de 
Saúde, com o objetivo de monitorizar o 
funcionamento dos serviços públicos 
de saúde, bem como a evolução dos 
indicadores de saúde do concelho, 
produzindo informação de suporte às 
deliberações dos órgãos municipais; 

Celebração de acordos de colaboração 
entre o Município e as organizações de 
profissionais de saúde para a realização 
de encontros científicos, aproveitando a 
capacidade instalada no Portimão Arena 
e nos estabelecimentos hoteleiros do 
concelho; 

Apoio a projetos de prevenção primária das 
dependências; 

Implementação do Conselho Local de 
saúde;

Apoio às estruturas de saúde de 
proximidade, como o Centro de Saúde ou a 
Unidade Móvel de Saúde, quando se trate 
das populações mais rurais; 

Apoio e incentivo ao crescimento da Rede 
de Cuidados Continuados; 

Promoção de Portimão como destino 
de Turismo de Saúde, integrando-o na 
estratégia de marketing da cidade e da 
região, ouvidos os representantes dos 
setores envolvidos.
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Construção de habitação para venda e 
arrendamento nos regimes de venda a custos 
controlados, arrendamento acessível e 
arrendamento resolúvel; 

Aumento das vagas, com comparticipação 
pública, para crianças em idade de creche 
(dos 0 aos 3 anos); 

Atribuição de vales de compra para 
a aquisição de alimentos de famílias 
carenciadas; 

Criação do programa de inclusão “S/ Abrigo 
Zero” destinado aos cidadãos sem abrigo 
b (em curso); 

Prossecução da política de diálogo 
intercultural, visando a integração das 
comunidades; 

Continuação dos vários programas de apoio 
social, nomeadamente a tarifa social da 
água, apoio ao arrendamento, aquisição 
de medicamentos e apoio à medicação e 
habitação; 

Reforço do Apoio ao Movimento Associativo 
Social de Portimão; 

3.5 - COESÃO SOCIAL  

Queremos uma cidade inclusiva e solidária com todas as famílias, coesa na sua diversidade, 

socialmente generosa, que ajuda quem precisa, porque ninguém é uma ilha, e todos precisamos, 

nalgum momento, do outro. 

Elaboração da carta social; 

Grande programa de Reabilitação do Parque 
Habitacional Municipal;

Implementação das medidas da Estratégia 
Local de Habitação; 

Apoio a iniciativas para a igualdade de 
oportunidades;

Apoio a projetos de prevenção primária das 
dependências; 

Apoio à criação de equipas multidisciplinares 
de voluntários para apoio domiciliário a 
idosos; 

Consolidação do projeto REVIVER o MEU 
BAIRRO, uma intervenção localizada 
nas políticas de prevenção e combate à 
delinquência juvenil, pequena criminalidade e 
comportamentos desviantes; 

Ajustamento, em conjunto com a 
Administração Central, da Rede de Educação 
Pré-Escolar, adequando em permanência 
a taxa de cobertura às necessidades do 
Município. 
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Requalificação e construção de novo 
arruamento, com reordenamento de 
estacionamento e trânsito, entre o Largo do 
Dique e a Rua Júdice Biker b (em curso) ; 

Construção do novo cemitério e concessão 
do crematório b (em curso) ; 

Requalificação da zona envolvente da Igreja 
Matriz b (em curso) ; 

Conclusão do processo de requalificação e 
revitalização do Parque da Juventude 
b (em curso) ; 

Conclusão da criação de uma nova área 
verde e parque de estacionamento no 
espaço entre a Escola Secundária Manuel 
Teixeira Gomes e o Mercado Municipal e 
erradicação das barracas existentes nesse 
local b (em curso) ;

Requalificação do conjunto Jardim do Largo 
Gil Eanes e Jardim Sárrea Prado (Junto à 
Estação); 

Implementação do programa “Cuidar da 
Minha Casa”, que consiste no incentivo 
à realização, por parte dos proprietários, 
das obras necessárias à manutenção, 
segurança, salubridade e estética dos 
edifícios;  

Continuação do programa de recuperação e 
manutenção do espaço público, com especial 
enfase nos espaços verdes, mobiliário 
urbano, zonas pedonais e rota acessível; 

Conclusão do programa de substituição de 
iluminação pública, com vista a melhorar a 
eficiência energética, a reduzir o consumo e a 
aumentar a longevidade dos sistemas 
b (em curso) ; 

Colocação de sinalética de identificação das 
praias; 

Transformação do antigo Viveiro Municipal 
numa área verde de lazer; 

Substituição do passadiço da Praia da Rocha 
b (em curso) ; 

Requalificação da Quinta Pedagógica com 
integração do novo Viveiro e hortas sociais 
b (em curso) ; 

Reforço do incentivo à Reabilitação Urbana 
com a criação de Áreas de Reabilitação 
Urbana Sistemática;

Construção da Capela da Casa Mortuária de 
Alvor e recuperação da zona envolvente
b (em curso) .

4.1 - GESTÃO DO TERRITÓRIO E ESPAÇO PÚBLICO  

Queremos uma cidade que seja cuidada como a nossa casa. Uma cidade que valoriza 

cada vez mais o espaço público, através de programas de recuperação, manutenção e 

construção de novos e atrativos espaços e equipamentos. 
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PORTIMÃO, UMA CIDADE 
SOLIDÁRIA, SUSTENTÁVEL 
E INOVADORA 
PRINCIPAIS PROJETOS

1. Construção do Parque Ambiental Bom Retiro (a norte do Parque de Feiras 
e Exposições), incluindo áreas de prática desportiva informal individual e 
em grupo, parque infantil, parque de merendas, centro de interpretação/
observatório de aves, circuitos de manutenção, polo de educação para o 
ambiente, manutenção de áreas naturais (serão mantidas como paisagem 
natural) e amplas zonas de estadia. 

2. Criação do Parque Urbano do Barranco do Rodrigo, que inclui corredor 
verde com espaços para a prática de desporto ao ar livre e modos de 
circulação suave, como a bicicleta, entre a Praia do Vau e as Quatro 
Estradas. 

3. Construção de habitação para venda e arrendamento nos regimes de 
venda a custos controlados, arrendamento acessível e arrendamento 
resolúvel.

4. Grande programa de Reabilitação do Parque Habitacional Municipal. 

5. Requalificação do Auditório Municipal, dotando a cidade de mais um 
equipamento com valências na área da cultura e da juventude. 

6. Mais salas de aulas e  vagas com comparticipação pública nas creches.  

7. Criação do centro de recolha animal - Canil e Gatil. b (em curso) 

8. Conclusão da criação de uma nova área verde e parque de 
estacionamento no espaço entre a Escola Secundária Manuel Teixeira 
Gomes e o Mercado Municipal. Erradicação das barracas existentes no local. 

9. Transformação do antigo Viveiro Municipal numa área verde de lazer.  

10. Renovação da Zona Ribeirinha de Portimão, entre o Museu e a Ponte 
Ferroviária, numa intervenção faseada. 

11. Concretização da ecovia / ciclovia do litoral - Ponte Velha - Praia da 
Rocha - Alvor - Mexilhoeira Grande. 

12. Recuperação e revitalização da Fortaleza de Sta. Catarina e zona 
envolvente, integrando a criação de um núcleo museológico sob o tema rio/
mar e áreas de fruição. 

13. Requalificação do conjunto Jardim do Largo Gil Eanes e Jardim Sárrea 
Prado (Junto à Estação). 
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14. Criação de parques de estacionamento para servir a zona oriental 
da Praia da Rocha e o casco antigo da cidade. 

15. Requalificação e construção de novo arruamento, com 
reordenamento de estacionamento e trânsito, entre o Largo do Dique e a 
Rua Júdice Biker. 

16. Construção da Via V2 - AV. Paul Harris – Bemposta. 

17. Requalificação / reconstrução da Via EM 531 - Penina - Montes de 
Alvor. 

18. Construção do viaduto entre a Rua Infante D. Henrique e a Caldeira 
do Moinho (a cargo da IP), eliminação da passagem de nível, e execução 
da via de ligação à rotunda do Hospital. 

19. Construção de novas infraestruturas para a prática desportiva 
informal e formal, nomeadamente campos de futebol de 11, desportos 
coletivos de pavilhão, ténis e pádel. 

20. Requalificação da Piscina Municipal de Portimão e da cobertura do 
Polidesportivo da Quinta do Amparo. 

21. Criação de um Centro Náutico Desportivo. 

22. Instalação de Centro Náutico dedicado ao Kitesurf em Alvor. 

23. Conclusão da requalificação da EB2,3 Prof. José Buísel. 

24. Grande renovação da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes. 

25. Criação das condições para acolher no município um Parque 
Tecnológico que concentre empresas, instituições de ensino, incubadora 
de negócios e centro de investigação. 

26. Criação de uma área de acolhimento empresarial e logística, 
enquanto ferramenta fundamental, para aumentar a capacidade de 
atração de empresas e projetos industriais. 
 
27. Desenvolvimento da Start-Up Portimão e criação de incubadora de 
empresas no perímetro urbano. 

28. Construção de um Parque Radical. b (em curso) 

29. Requalificação e transformação da antiga Adega de Portimão, no 
âmbito do resultado do concurso de ideias, a ser promovido junto da 
comunidade portimonense, convidando-a a participar e influenciar o 
pensamento sobre o desenvolvimento da cidade. 

30. Construção do novo cemitério e concessão do crematório. 



4 PORTIMÃO, SUSTENTÁVEL E EQUILIBRADA

4.2 - AMBIENTE 

Queremos uma cidade mais verde e sustentável, que valoriza os recursos naturais, que 

respeita a natureza que nela existe e cuida dos animais que nela habitam, que cuida do 

presente a pensar no futuro. 
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Criação de paisagem protegida da Ria de Alvor; 

Construção do Parque Ambiental Bom Retiro 
(a norte do Parque de Feiras e Exposições), 
incluindo áreas de prática desportiva informal 
individual e em grupo, parque infantil, parque 
de merendas, centro de interpretação/
observatório de aves, circuitos de manutenção, 
polo de educação para o ambiente, 
manutenção de áreas naturais (serão mantidas 
como paisagem natural) e amplas zonas de 
estadia; 

Criação do Parque Urbano do Barranco do 
Rodrigo, que inclui corredor verde com espaços 
para a prática de desporto ao ar livre e modos 
de circulação suave, como a bicicleta, entre a 
Praia do Vau e as Quatro Estradas; 

Reabilitação do Jardim dos Ingleses (Junto à 
Fortaleza de Santa Catarina); 

Construção do Centro de Interpretação da Ria 
de Alvor; 

Criação do centro de recolha animal - Canil e 
Gatil b (em curso) ; 

Implementação do programa de recolha 
seletiva de biorresíduos b (em curso) ; 

Implementação de um programa de Educação 
Ambiental, nas escolas, que visa estimular 
comportamentos com menor consumo de 
recursos e maior reciclagem para possibilitar o 
reaproveitamento de matérias-primas;

Reforço do parque de contadores com um 
sistema de telemetria no âmbito da gestão do 
serviço de abastecimento de água b (em curso) ; 

Ativação do programa “A Escola Valoriza” 
em todos os equipamentos escolares, com 
apetrechamento de contentorização para a 
separação seletiva de materiais recicláveis;  

Candidatura ao Plano de Recuperação 
e Resiliência no âmbito do programa de 
eficiência hídrica, com vista à redução de 
perdas de água no setor urbano b (em curso) ;

Desenvolvimento do Plano de Segurança da 
Água para Consumo Humano b (em curso) ; 

Plano de Ação para Controlo de Infiltrações e 
Afluências da água do mar na rede de coletores 
de águas residuais b (em curso) ; 

Otimização do Funcionamento do Sistema 
de Abastecimento de Água do Concelho de 
Portimão b (em curso) ; 

Remodelação da Rede de Águas de 
Abastecimento e Águas Residuais ;

Manutenção estrutural dos depósitos de água; 

Criação de uma praia e de um parque animal; 

Desenvolvimento do programa municipal de 
reflorestação;  

Incremento dos centros de produção de 
energia renovável na esfera das instalações 
municipais;

Implementação, juntamente com a 
administração central, de uma política ativa de 
desassoreamento das praias. 
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4.3 - ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL  

Queremos uma cidade acessível a todos, para trabalhar e passear, cuja mobilidade 

urbana seja sustentável, mais fácil e segura, amiga do caminhante, do ciclista, e dos 

transportes públicos. 

PORTIMÃO, SUSTENTÁVEL E EQUILIBRADA
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Requalificação / reconstrução da Via EM 531 
- Penina - Montes de Alvor; 

Implementação do Plano de mobilidade 
urbana sustentável b (em curso) ; 

Construção da Via V2 - AV. Paul Harris – 
Bemposta; 

Otimização da rede municipal de transportes 
públicos, com a substituição gradual da frota 
por veículos elétricos e concessão da rede de 
vai e vem b (em curso) ; 

Concretização da ecovia / ciclovia do litoral 
- Ponte Velha - Praia da Rocha - Alvor – 
Mexilhoeira Grande;  

Criação de parques de estacionamento para 
servir a zona oriental da Praia da Rocha e o 
casco antigo da cidade; 

Construção de parque de estacionamento na 
escola do Pontal b (em curso) ;  

Construção de um parque de estacionamento 
na Raminha b (em curso) ;  

Construção de Parque de Estacionamento 
junto à Escola Primária Pedra Mourinha / 
EB23 Júdice Fialho; 

Alargamento da via de ligação entre as 
Sesmarias de Cima e Sesmarias de Baixo; 

Construção da V13 entre a Rotunda da 
Prainha e as Quatro Estradas; 

Reabilitação da V5 entre a Aldeia do Carrasco 
e a Penina b (em curso) ; 

Construção do viaduto Chão das Donas;

Valorização do interior do concelho, 
com a definição de circuitos circulares e 
dinamização de iniciativas inter freguesias, 
nas épocas medias e baixas (outubro a abril), 
com o objetivo de promover uma maior 
interligação entre o concelho;
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Construção do viaduto entre a Rua Infante 
D. Henrique e a Caldeira do Moinho (a cargo 
da IP), eliminação da passagem de nível, 
e execução da via de ligação à rotunda do 
Hospital; 

Programa de incentivo à compra de 
bicicletas; 

Instalação de estruturas de parqueamento 
de bicicletas à entrada de jardins, edifícios 
públicos, escolas, praças e zonas de 
comércio; 

Implementação do programa de aluguer de 
bicicletas partilhadas; 

Alargamento e reforço da rota acessível; 

Recuperação e manutenção dos espaços 
pedonais; 

Continuação do reforço da visibilidade e 
segurança das passagens de peões, através 
de iluminação específica, instalação de 
delineadores LED e de mecanismos de 
sinalização de redução de velocidade 
b (em curso) ;  

Instalação do Controlo de Acessos 
(residentes, hóspedes, cargas e descargas, 
taxis) na Av. Tomás Cabreira na Praia da 
Rocha e alargamento a outras zonas do 
município b (em curso) ; 

Instalação de sensorização nos locais de 
cargas e descargas com introdução de 
limites no período de utilização b (em curso) ;  

Programa de carregadores rápidos para 
veículos elétricos;  

Repavimentação e requalificação das 
estradas e arruamentos.  

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021

4.3 - ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

PORTIMÃO, SUSTENTÁVEL E EQUILIBRADA



5 PORTIMÃO, CRIATIVA E COM HISTÓRIA  

5.1 - CULTURA 

Queremos uma cidade mais vocacionada para a Cultura, que promova o amor aos livros 

e à leitura, que apoie os artistas locais e a oferta cultural de referência, envolvendo as 

estruturas, os equipamentos existentes e o associativismo cultural. 



5PORTIMÃO, CRIATIVA E COM HISTÓRIA  

5.1 - CULTURA 
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Abertura à fruição pública da Antiga Lota de 
Portimão;

Reabilitação e adaptação da Antiga Lota de 
Alvor; 

Elaboração do programa e projeto de 
musealização da Abicada; 

Entrada em funcionamento do Centro 
Interpretativo do Salva-Vidas de Alvor 
b (em curso)  ; 

Recuperação da Embarcação Portugal 
Primeiro b (em curso) ;  

Musealização e exposição da Muralha do 
Castelo de Alvor e da Muralha de Portimão;  

Criação do núcleo museológico Manuel 
Teixeira Gomes; 

Recuperação do Moinho de Maré de Boina; 

Criação do Conselho Municipal da Cultura; 

Reforço da oferta artístico-cultural do TEMPO 
- Teatro Municipal de Portimão, através da 
programação diversificada de teatro, música, 
dança e de outras formas e expressões 
artísticas, direcionada para todos os públicos; 

Criação de um serviço / agenda educativa no 
TEMPO;  

Valorização da memória da cidade através de 
formas inovadoras de divulgação que visam 
dar a conhecer, aos cidadãos e a todos os que 
nos visitam, a identidade desta terra; 

Fomento e reforço do apoio ao associativismo 
cultural; 

Apoio à criação artística local, fomentando 
parcerias empreendedoras;  

Apoio a iniciativas de divulgação da cultura 
tradicional e popular nas suas diversas 
manifestações (música, canto, danças, 
marchas, teatro, festas, poesia popular, jogos, 
artesanato, gastronomia), promovidas por 
entidades locais;

Requalificação do edifício da antiga Adega; 

Apoio aos artistas locais através do programa 
“O palco é teu”; 

Promoção da história da cidade e do seu 
património cultural e natural, junto das 
crianças e jovens, através da criação de uma 
aplicação digital com jogos interativos; 

Continuação da organização da Feira do Livro 
de Portimão, tornando-a numa referência 
nacional, a Sul, na promoção do livro e da 
leitura; 

Reforço da vocação inclusiva da Biblioteca 
Municipal e seus polos de Alvor e da Mexilhoeira 
Grande, através da oferta de serviços e 
produtos para emigrantes e visitantes 
estrangeiros; 

Reforço do papel da Biblioteca Municipal 
enquanto centro de recursos para a população 
interessada na aprendizagem ao longo da vida, 
atualizando em permanência as suas coleções 
bibliográficas; 

Reabilitação do Palácio Abreu com a instalação 
do Polo de leitura de Alvor b (em curso) ; 

Criação de uma dinâmica de divulgação, sobre 
a história, memória e património religioso da 
cidade, com suportes físicos e digitais, para 
aumentar a fruição pública do património 
cultural material e imaterial;

Consolidação do papel do Museu de Portimão 
enquanto observatório permanente e 
estrutura de mediação cultural para o estudo, 
investigação e divulgação do Património e 
História local;  

Consolidação do papel do Museu de Portimão, 
viabilizando soluções de conservação 
e divulgação do seu acervo através de 
exposições temporárias; 

Realização de novos projetos de salvaguarda, 
conservação e valorização de sítios 
arqueológicos, monumentos e património 
edificado;

Reforçar junto do Governo o pedido, já 
efetuado, para a expropriação do Convento de 
São Francisco; 
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6 PORTIMÃO, TERRA DE RIO E MAR  

Recuperação e revitalização da Fortaleza 
de Sta. Catarina e zona envolvente, com a 
criação de núcleo museológico sob o tema 
rio/mar e áreas de fruição; 

Grande requalificação da Zona Ribeirinha 
de Portimão, entre o Museu e a Ponte 
Ferroviária, numa intervenção faseada 
que contempla espaços verdes e novos 
equipamentos; 

Criação de um Centro Náutico Desportivo; 

Instalação do Centro Náutico dedicado ao 
Kitesurf em Alvor; 

DEVOLVER O MUNICÍPIO AO RIO E AO MAR 

Queremos uma cidade rica na sua diversidade, natural e cultural, um lugar abençoado 

pelos Deuses onde a Terra, o Rio e o Mar marcaram encontro e por cá ficaram, num 

casamento feliz entre o Sol, o Sul e o Sal. 

Requalificação da zona envolvente dos 
armazéns de aprestos do Porto de Pesca 
de Alvor; 

No âmbito da transferência de 
competência das praias e zona portuárias 
sem utilização, desenvolver e ordenar 
atividades de interesse económico 
como as marítimo-turísticas e os apoios 
balneares com padrões de qualidade 
adequados a um município turístico de 
excelência;

Exigir o desassoreamento do rio Arade.



JOÃO AMADO, Médico 
Mandatário da Candidatura 

Durante o exigente mandato que agora termina, a Dra. Isilda Gomes mostrou, 
perante a adversidade, coragem, determinação e firmeza. Não virou 
costas, não baixou os braços, não desistiu. Pelo contrário, perante todas as 
contrariedades, liderou e motivou. Em face da maior crise de saúde pública 
das nossas vidas, agiu de forma célere e segura, decidindo o encerramento 
de escolas quando outros hesitavam na resposta inicial, criando um hospital 
de campanha para servir os portimonenses, a região e o país, antecipando, de 
forma exemplar, a criação de centros de vacinação. Sempre que a resolução 
dos problemas escapou ao poder local, foi a porta-voz dos anseios, das 
dúvidas, das reivindicações, de quem, no terreno, lutava contra o vírus e contra 
a crise económica. Em todas as decisões, Isilda Gomes e sua equipa colocaram 
Portimão primeiro. É uma honra ser, de novo, seu mandatário. 

Abraço, 

João Amado 

 

PAULO FILIPE, Empresário
Mandatário da Juventude 

Aceitei o convite para ser Mandatário da Juventude, da candidata do Partido 
Socialista à Câmara Municipal de Portimão, com satisfação, honra e com a 
vontade de fazer mais pelos jovens da nossa cidade.  

Foi na minha juventude que vi nascer em Portimão os primeiros espaços 
dedicados à Juventude e foi, enquanto empresário, que apoiei a criatividade, a 
originalidade e até a irreverência de tantos jovens portimonenses. 

Temos um caminho a percorrer, mas sei que são os jovens e a sua magia o 
motor para impulsionar as maiores mudanças. 

Acredito que a candidata Isilda Gomes vê nos jovens a solução para um 
município mais sustentável, mais inclusivo, mais dinâmico e, por isso, não 
podia deixar de apoiar quem personifica o querer, a ambição e que já mostrou, 
nos últimos 8 anos, que lutará sempre por um Portimão melhor! 

Abraço,

Paulo Filipe
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COMISSÃO DE HONRA

Acompanham e apoiam esta candidatura um conjunto vasto de cidadãos portimonenses 

dos sectores sociocultural e educacional, empresarial, profissional liberal, assim como 

jovens dinamizadores do tecido associativo.

João Vieira, Empresário

Adriana Marques, Fadista  

Ana Silvestre, Advogada e Dirigente Associativa 

André Mota, Fotógrafo 

António Carlos Cordeiro , Professor Universitário

António Cândido Glória, Aposentado  

António Feu, Aposentado 

António Nobre, Engenheiro e Advogado  

António Sousa, Empresário da Restauração 

Armando Esteves, Empresário da Restauração 

Artur Santana, Empresário 

Augusto Venâncio, Empresário de Marítimo - turísticas  

Carla Silva e Cunha, Advogada 

Carlos Benedito, Dirigente Associativo  

Carlos Branco, Militar na reserva 

Carlos Lopes, Dirigente Associativo  

Carlos Santos, Médico  

Carlos Sousa, Empresário de Restauração e Similares 

Carlos Tuta, Economista aposentado  

Carlos Pedro, Dirigente Associativo  

José Catarino, Empresário de Marítimo- turísticas  

Castelão Rodrigues, Engenheiro Zootécnico  

Conceição Pargana, Aposentada do Comércio  

Cristina Pestana, Dirigente Associativa  

Damásio Carminho, Comerciante 

David Leonardo, Advogado  

Duarte Justo, Dirigente Associativo  

Eduardo Apolónia, Empresário da Restauração e 
Bebidas  

Emídio Batista, Empresário da Construção Civil  

Fernanda Rosa, Professora  

Fernando Aleixo, Enfermeiro  

Fernando Castelo, Comerciante  

Fernando Imaginário, Advogado  

Filipe Pires Cabral, Advogado 

Francisco Catarino, Empresário da Restauração  

Francisco Ferreira, Advogado  

Francisco Neto, Empresário do setor hoteleiro  

Glória Marreiros, Poeta  

Hélder Nunes, Jornalista aposentado  

Hermínio Rebelo, Enólogo  

Horácio Nunes, Empresário / Eng. Civil 

Isa Silva, Empresária do Setor dos Ginásios 

Jaime Marques, Militar na reserva  

Jaime Marreiros, Ex-combatente / Dirigente 
Associativo  

Joaquim Catarino, Economista  

João Barnabé, Dirigente Associativo  

João Machado, Empresário da Restauração  



João Veiga, Empresário da Restauração  

José Alberto Quaresma, Historiador  

José Gameiro, Professor / Museólogo  

José Garrancho, Aposentado  

José Higino, Empresário da Restauração 

José Manuel Alves, Dirigente Associativo  

José Marques, Dirigente Associativo  

José Marrana, Empresário e Dirigente Associativo  

Jorge Batista, Empresário do Setor Automóvel  

Leonor Gonçalves, Dirigente Associativa  

Linda Borralha, Empresária da Restauração  

Luciano Rosa, Dirigente escolar Hotelaria  

Luís Faustino, Empresário da Restauração  

Madalena Feu, Gestora Pública  

Malha Gregório, Médico 

Marcolino Palma, Empresário da Restauração  

Maria José Correia, Dirigente Associativa  

Maria João Ferraz, Dirigente Associativa  

Maria do Vale Cartaxo, Escritora  

Maria de Lurdes Gouveia, Dirigente Associativo  

Mário de Freitas, Dirigente Associativo  

Martim Gracias, Arquiteto  

Mathias Janvier, Gerente no Setor da Restauração  

Miguel Calapes, Empresário 

Mohamede Americano, Médico  

Nuno Águas, Dirigente Associativo 

Nuno Arez, Empresário do Setor Hoteleiro  

Nuno Vieira, Médico  

Paula Teixeira, Professora 

Paulo Glória, Farmacêutico  

Paulo Pinheiro, Empresário do Setor do Automobilismo 

Patrícia Correia, Gestora Hoteleira  

Pedro Lopes, Administrador  

Pedro Moreira, Treinador de futsal  

Pedro Rosado, Advogado  

Renato Garcês, Empresário do Setor Hoteleiro  

Rui Caipira, Dirigente Associativo  

Rui Oliveira, Dirigente Associativo  

Rui Tomé, Médico  

Ricardo Sobral, Empresário  

Ricardo Pessoa, Treinador ex Capitão do Portimonense  

Ricardo, Empresário  

Jorge Reis, Dirigente Associativo  

Salvador Varela, Empresário do Setor da Restauração 
e Bebidas  

Stephen Januário, Comerciante e Skater 

Tiago Reis, Empresário da Restauração  

Tito Januário, Advogado  

Tomé Mangas, Empresário da Restauração e Bebidas  

Vasco Moura, Músico  

Vera Duarte, Empresária de Retalho  

Vicente, Empresário da Restauração e Bebidas 

Vítor Carmo, Guitarrista  

Victor Santos, Dirigente Associativo  

Walter Teixeira Gomes, Empresário  

ESTAMOS JUNTOS! 29

PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025  -  COMISSÃO DE HONRA

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021



PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025

LISTA DE CANDIDATOS DO PARTIDO SOCIALISTA

FREGUESIA DE ALVOR



ESTAMOS JUNTOS! 31

PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025

LISTA DE CANDIDATOS DO PARTIDO SOCIALISTA

FREGUESIA DA MEXILHOEIRA GRANDE

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021



PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025

LISTA DE CANDIDATOS DO PARTIDO SOCIALISTA

FREGUESIA DE PORTIMÃO



ESTAMOS JUNTOS! 33

PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025

LISTA DE CANDIDATOS DO PARTIDO SOCIALISTA

FREGUESIA DE PORTIMÃO

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021



PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025

LISTA DE CANDIDATOS DO PARTIDO SOCIALISTA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTIMÃO



ESTAMOS JUNTOS! 35

PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025

LISTA DE CANDIDATOS DO PARTIDO SOCIALISTA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021



PROGRAMA AUTÁRQUICO PARA PORTIMÃO 2021/2025

LISTA DE CANDIDATOS DO PARTIDO SOCIALISTA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

ISILDA  GOMES . PRESIDENTE 2021


