
 

Candidatura à Assembleia Municipal Jovem de São João da Madeira   
 

2018|2019 
 

Tema: “S. João da Madeira – a minha cidade do futuro” 
 

Lista: A 

 

Nível de 
ensino 

 Nome Ano e 
Turma 

Escola 

 

1.º Ciclo 

 

Efetivo Mafalda Mortágua 4.º A EB 1_Parque 

Efetivo Dinis Costa 4.º A EB 1_Fundo de Vila 

Suplente Ana Queirós  4.º B EB 1_Parque 

 

2.º Ciclo 

Efetivo Gonçalo Sá 6.º A Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

Efetivo Guilherme Anacleto 6.º A Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

Suplente Lara Andrade 6.º A Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

 

3.º Ciclo 

Efetivo Bernardo Fonseca 8.º C Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

Efetivo Maria João Santos 9.º C Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

Suplente Eduarda Oliveira 8.º C Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

 

Secundário 

 

Efetivo Nuno Francisco Gomes 12.º A Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

Efetivo Samuel Silva 11.º B Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

Efetivo Rita Rodrigues 11.º B Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

Suplente Isa Soares 12.º A Escola Secundária Dr. Serafim Leite 

 
 
 

Data de entrega da lista: 31 /10/2018               
 
 
 



 

Candidatura à Assembleia Municipal Jovem de São João da Madeira_ 2018|2019 
 

Tema: “S. João da Madeira – a minha cidade do futuro”                                                       Lista: A 

 
 

 
Medidas de intervenção  

 

 

1. Criação de protocolos entre as empresas de S. João da Madeira e as Universidades de Aveiro e do 

Porto, para a futura empregabilidade de jovens formados em áreas consideradas prioritárias para o 

desenvolvimento de S. João da Madeira.  

2. Tornar S. João da Madeira a cidade do investimento, a partir da criação de mais um centro de 

investimento tecnológico, o que contribuirá, deveras, para o desenvolvimento da cidade ao trazer 

mais empresas para S. João da Madeira e ao criar mais oportunidades de trabalho, sobretudo para 

os jovens recém-licenciados.   
 

3. Remodelação do Pavilhão das Travessas, do ponto de vista físico, tão necessária à vida desportiva 

sanjoanense, e criação de um complexo exterior dedicado, sobretudo, ao atletismo (com uma pista 

de atletismo, lançamento de pesos e salto em comprimento), no descampado junto ao pavilhão, de 

modo a atrair gentes de outros locais para a prática desportiva e a participação em eventos 

culturais e artísticos, contribuindo, igualmente, para uma melhor qualidade de vida de todos os 

sanjoanenses que se dedicam ao desporto.  

 

 
Argumentação 

 

 

1. É um problema comum entre as empresas sanjoanenses a falta de mão de obra qualificada e, 

estando S. João da Madeira relativamente perto de dois grandes centros universitários, Porto e 

Aveiro, achamos deveras importante que o atual executivo pense num projeto que possa dar às 

empresas sanjoanenses aquilo que elas precisam e de um modo mais fácil e eficaz. Esta não será 

apenas uma medida enriquecedora para a indústria sanjoanense, mas abrirá, igualmente, a 

possibilidade, a jovens recém-licenciados, de ingressarem no mundo empresarial sanjoanense com 

mais facilidade, fortalecendo, assim, os seus conhecimentos. Na nossa ótica, esta medida traz 

diversas vantagens para S. João da Madeira, incluindo a possibilidade de um leque substancial de 

jovens escolherem a nossa cidade para se instalarem e criarem família, mais recursos disponíveis 

para o crescimento das empresas e um maior fluxo de jovens e investimento na cidade. 

 

2. Sendo S. João da Madeira uma cidade empresarial e inovadora, consideramos deveras importante 

o investimento na indústria, em especial nas pequenas e médias empresas. Para esse efeito, 



 

existem dois polos empresariais (apesar de com diferentes focos): a “Oliva Criative Factory e a 

“Sanjotec”. Esta última conta, já, com dois edifícios; no entanto, atualmente, estes encontram-se 

completamente lotados e, por isso, achamos oportuno colocar “em cima da mesa” a possibilidade 

de construção de uma “Sanjotec 3”, com o intuito de atrair investimento e novas empresas para S. 

João da Madeira. Esta medida permitirá, ainda, a criação de postos de trabalho qualificado, 

sobretudo para jovens recém-licenciados. Para além do mais, é do conhecimento de grande parte 

do público que Santa Maria da Feira está a criar condições para o investimento na área industrial, 

definindo, por exemplo, áreas abrangidas pelo programa PEDU. Deste modo, é imperativo que o 

nosso município, conhecido pela cidade do “labor”, não fique aquém do progresso que se vai 

operando em municípios vizinhos, até porque esta medida é essencial para atrair investidores. 

3. Como é do conhecimento de todos nós, o Pavilhão das Travessas encontra-se num estado 

degradante, precisando, urgentemente, de remodelação, para que os atletas possam ter as 

melhores condições na prática das suas modalidades desportivas. 

Para além das obras e olhando para o espaço envolvente, mais precisamente o descampado junto 

ao pavilhão, achamos salutar a criação de um complexo exterior, dedicado, sobretudo, ao atletismo, 

com uma pista de atletismo, lançamento de peso, salto em comprimento e em altura, entre outras 

práticas, de modo a que os jovens sanjoanenses não necessitem de se deslocar para outras 

freguesias, como Lourosa e Santa Maria da Feira, a fim de desenvolverem, diariamente, os seus 

treinos. Esta modalidade seria, assim, levada a cabo, de forma mais vincada, na cidade quer pelos 

cidadãos comuns, quer pelas equipas representativas de S. João da Madeira e das escolas 

sanjoanenses, na sua oferta no âmbito do Desporto Escolar. Assim, todos poderiam usufruir de mais 

uma infraestrutura na cidade que poderia ser usada, igualmente, para eventos desportivos e 

mesmo culturais / artísticos, o que suscitaria a deslocação de gentes de outras localidades para S. 

João da Madeira. 

 

 

S. João da Madeira, 31 de outubro de 2018 
 

 


