
Não se engane a fazer a cruz… é aqui que tem de votar! 

ELEIÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

CONCELHO DA BATALHA

Batalha É de Todos - Movimento Independente BTMI
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        A governação de uma Câmara Muni-
cipal é uma função nobre, que deve ter 
as pessoas em primeiro lugar. É com 
esse grande objetivo que me apresento 
às eleições do dia 26, como candidato a 

Presidente do Município da Batalha.
A mudança está nas suas mãos. Votar é 
um ato de cidadania que ninguém deve 
recusar. Só com o voto, os Batalhenses 
conseguirão mudar o que está mal e 
escolher um futuro diferente. É preciso, 
pois, que no dia 26 de setembro saiam 
de casa e levem bem a sério o papel de 
escolher quem os governa. 
Da minha parte, apelo a que pondere os 
vários projetos apresentados e que, em 
consciência, separe o trigo do joio. 
Ninguém pode negar que a experiência 
e a qualidade da candidatura do Movi-
mento Independente “Batalha é de 
Todos” não tem comparação com 
nenhuma outra. 
Em equipa, vamos conseguir fazer da 
Batalha um concelho muito melhor.

MOVIMENTO INDEPENDENTE “BATALHA É DE TODOS” JORNAL DE CAMPANHA

Movimento Independente

No dia 26 de setembro, os batalhenses 
têm uma decisão importante para 
tomar. Vão escolher, entre as seis 
propostas que se apresentam a votos 
nas eleições autárquicas, a equipa que 
querem ver à frente da Câmara Munici-
pal e das freguesias nos próximos 
quatro anos. Acreditamos que a equipa 
do Movimento Independente “Batalha é 

de Todos” é a mais bem preparada para 
tornar a Batalha um sítio melhor para 
viver, estudar e trabalhar. 
Esta é uma equipa experiente, liderada 
por Raul Castro: um homem íntegro, 
com provas dadas e que deixou a sua 
marca por onde passou: a marca de uma 
governação pautada pelo rigor das 
contas e, ao mesmo tempo, capaz de 

atrair investimento, de criar emprego e 
de olhar para as necessidades dos mais 
idosos e desfavorecidos, sem esquecer 
os anseios dos mais jovens – uma gover-
nação, afinal, próxima das pessoas e 
focada naquilo que realmente interessa 
para o desenvolvimento do concelho e 
para o bem-estar da população.
A seu lado, Raul Castro juntou pessoas 

de grande valor, independentes dos 
partidos, que os batalhenses conhecem 
bem. Pessoas como António Lucas, 
Joaquim Ruivo ou Carlos Agostinho 
Monteiro, que sabem o que a Batalha e 
as suas freguesias precisam, que parti-
lham o entusiasmo e a vontade de 
quererem fazer mais e melhor por este 
Concelho e que querem resgatar a Bata-
lha do marasmo e da falta de rigor em 
que se deixou cair nos últimos anos. 
Nas páginas deste jornal, vai poder 
conhecer melhor as pessoas e as propos-
tas deste Movimento. Esperamos que o 
ajude a tomar a decisão certa – aquela 
que vai mudar a sua vida no dia 26 de 
setembro. 
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Raul Castro

A vida dos Batalhenses 
vai mudar no dia 26
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        Aceitei o desafio de coordenar o primeiro CEM - Conselho de Estratégia Municipal da Batalha porque acredito que esta é a melhor forma de aproximar a autar-
quia da sociedade civil e das pessoas. Ao meu lado estarão personalidades bem conhecidas de todos, especialistas em áreas tão diversas como a saúde, a economia, 
a educação, a assistência social, o trabalho, o desporto, a cultura ou o ambiente.
Se o Movimento Independente “Batalha é de Todos” vencer as eleições de dia 26 de setembro, como espero, irei convocar os elementos do CEM para uma primeira 
análise da situação que vamos encontrar. Depois, iremos reunir-nos de forma regular, para ajudar a Câmara em tudo o que for preciso. Tenho a certeza de que será 
um órgão extramente útil para o futuro do Concelho da Batalha. António Lucas

UMA CÂMARA QUE VAI OUVIR AS SUGESTÕES DA SOCIEDADE CIVIL

“
”

JOANA 
GONÇALVES
Mandatária 
da Juventude 
pela Freguesia 
da Batalha

RAFAELA 
NOGUEIRA
Mandatária 
da Juventude 
pela Freguesia 
da Golpilheira

VASCO ROMÃO
Mandatário 
da Juventude 
pela Freguesia 
do Reguengo 
do Fetal

INÊS 
CONCEIÇÃO
Mandatária 
da Juventude 
pela Freguesia 
de São Mamede

“Não tendo qualquer ligação à política 
e sendo esta a minha primeira 
experiência, o que percebi desde nova 
foi que me motiva o gosto pelas 
pessoas, o gosto pelo outro. Sempre 
tive a iniciativa de ajudar e de me 
envolver em projetos e áreas que o 
permitissem. Numa sociedade que 
tende a tornar-se cada vez mais 
individualista e onde os egos 
continuamente se confrontam, penso 
ser cada vez mais importante que 
saibamos olhar para quem está ao 
nosso lado e perceber onde podemos 
fazer a diferença. Todos nós, a 
determinada altura, precisamos de 
alguém que nos dê a mão. Foi esse o 
motivo que me levou a aceitar este 
projeto: o poder estender a mão e lutar 
por aquilo que as pessoas do nosso 
concelho merecem”.

“O convite para integrar o Movimento 
Independente ‘Batalha é de Todos’ 
deixou-me muito honrado. Fico 
orgulhoso por poder trabalhar com 
uma equipa munida de experiência e 
valores capazes de mudar o rumo 
do nosso concelho. Juntamente com 
o Movimento, procuro estar mais 
próximo não só dos jovens, mas de 
todos. Não podemos esquecer que o 
futuro se constrói hoje. É importante 
mudar e ter consciência que todos 
fazemos parte da mudança e cabe a 
cada um de nós dar o nosso melhor. 
É por isso que integro o Movimento: 
para dar o meu melhor e ajudar a que 
a Batalha seja novamente de Todos”.

“Sou Bacalã de gema, natural da 
Quinta do Sobrado, e aceitei este 
desafio de alma e coração. Espero uma 
oportunidade para, juntos, cuidarmos 
da relação com as pessoas, numa 
proximidade de estar e cooperação 
diária. A nível cultural e social, espero 
que possamos trabalhar e potenciar as 
nossas Associações e Entidades, na 
procura constante de uma comunidade 
tranquila, envolvida, feliz, atenta ao 
Outro e com todos os cuidados 
necessários. Integro este grupo de 
trabalho porque acredito que a 
mudança é necessária no tempo e 
realidade que vivemos. Acredito que 
é pelas pessoas que tudo se move e 
constrói, com a entusiasmante energia 
da juventude e toda a sabedoria dos 
mais velhos”.

“Estudo em Lisboa, mas vivi sempre 
na Golpilheira e mantenho uma 
ligação forte e emocional com a 
freguesia.
Este é um convite que muito me honra 
e que aceitei com toda a prontidão. 
Mais importante que qualquer 
ideologia política são as pessoas e este 
é o principal foco deste Movimento. 
A oportunidade de dar o meu 
contributo para fazer da Golpilheira 
e da Batalha um lugar melhor para 
todos é estimulante. Com o meu 
interesse e empenho, e em conjunto 
com todos os elementos deste 
Movimento, quero dinamizar e 
melhorar a qualidade de vida de 
todos”.

Jovens valores para o Município
O Movimento Independente “Batalha é de Todos” escolheu quatro mandatários da juventude, um por freguesia, 
que conhecem as necessidades específicas das gerações mais novas. Saiba o que eles pensam. 

António Lucas vai ser o coordenador do 
primeiro CEM - Conselho de Estratégia 
Municipal da Batalha, um órgão a ser 
criado caso o Movimento Independen-
te “Batalha é de Todos” vença as 
eleições de dia 26 de setembro, como os 
Batalhenses desejam.
Este novo organismo, que reunirá de 
forma regular, vai juntar personalida-
des de relevo, da Batalha e da região de 
Leiria, que se distinguem em áreas de 
grande importância, como a economia, 
a educação ou o apoio social. O Conse-
lho de Estratégia Municipal terá como 
principal função apoiar o executivo da 
Câmara na definição de políticas e 

estratégias que proporcionem o desen-
volvimento pleno do Concelho. 
A criação do Conselho de Estratégia 
Municipal representa mais um passo 
na aproximação da autarquia à popula-
ção e à sociedade civil, naquela que é 
uma das principais propostas do Movi-
mento Independente “Batalha é de 
Todos”.
António Lucas presidiu à Câmara da 
Batalha entre 1998 e 2013 e integra 
desde a primeira hora a equipa funda-
dora do Movimento Independente 
“Batalha é de Todos”, sendo o manda-
tário da candidatura que pretende 
devolver  

António Lucas vai coordenar �
o Conselho de Estratégia Municipal

Mandatário da candidatura “Batalha é de Todos” 
lidera novo órgão consultivo, que será criado após 
a vitória do Movimento Independente.  



MOVIMENTO INDEPENDENTE “BATALHA É DE TODOS” JORNAL DE CAMPANHA  / 3

CARLOS AGOSTINHO MONTEIRO

Experiência de quase 30 anos no Município 
da Batalha, na administração financeira, recursos 
humanos e candidaturas a fundos comunitários.

MÓNICA CARDOSO

Advogada desde 2001 na 
Batalha. Funções de 
assessoria jurídica em 
empresas e associações 
do concelho. Intensa 
atividade associativa.

RAUL CASTRO

Presidente das Câmaras Municipais da Batalha 
(1990-1997) e Leiria (2009-2019). 
Deputado à Assembleia da República. 
Subdiretor Geral da Autoridade Tributária até 2002. 
Vasta experiência associativa. MARIBELA VIEIRA

Empresária com vasta 
experiência, residente 
em São Mamede. 
Responsável das Rela-
ções Institucionais do 
Grupo Parras. 

FERNANDO 
FERREIRA

Industrial, gerente e 
gestor. Ligado ao asso-
ciativismo há 20 anos. 
Presidente da direção do 
CRG - Centro Recreativo 
da Golpilheira.

CÉLIA FERREIRA

Administrativa na 
Exposalão durante 9 
anos. Diretora comercial 
da Exponor - Zona 
Centro. Empresária na 
área da organização e 
gestão de eventos. 

TÂNIA JORDÃO

Enfermeira da USF 
Condestável, na Batalha. 
Mestrado em Enferma-
gem de Saúde Familiar. 
Vasta experiência 
associativa.

ANDRÉ SILVA 
(Suplente)

Arquiteto. Coordenador 
do Laboratório de 
Arquitetura, na Batalha. 
Vencedor do concurso 
"Empreender Batalha - 
Turismo", em 2013.

ANA RITA CASEIRO 
(Suplente)

Técnica Superior de 
Radiologia, no Hospital 
de Santo André, Clinifá-
tima e Centro Hospitalar 
de São Francisco. 
Experiência em docência 
e formação.

ANA ISABEL SILVA 
(Suplente) 
Técnica administrativa, 
com carreira em empre-
sas da região, no contro-
lo de stocks, faturação 
 e gestão. Experiência 
associativa.

LUÍS PEREIRA 
(Suplente)

Diretor na Federação 
Portuguesa de Atletismo. 
Diretor Desportivo 
do Grupo de Atletismo 
de Fátima. Gestor do 
Complexo Desportivo 
de Rio Maior.

      A criação da Linha Verde do empresário na Câmara vai permitir apoiar os empresários no licenciamento e ajuda à captação de incentivos comunitários no 
âmbito do novo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). 
Vamos criar as condições necessárias para aumentar o investimento privado no nosso Concelho, de forma a gerar mais emprego e mais qualificado. É essencial 
acolher as pretensões dos empresários, ajudando-os a encontrar soluções para a instalação ou modernização das suas empresas. 
Seremos uma Câmara proativa, facilitadora da criação de mais emprego. Carlos Agostinho Monteiro

O Movimento Independente “Batalha é de Todos” lidera as intenções de voto das 
eleições na Câmara Municipal da Batalha, de acordo com uma sondagem da 
Intercampus, especialista em estudos de opinião. 
A sondagem, disponível na Entidade Reguladora para a Comunicação Social*, foi 
realizada entre 5 e 12 de agosto. 
Os eleitores do concelho da Batalha inquiridos atribuem 44,6% de intenções de 
voto ao Movimento  Independente “Batalha é de Todos” e apenas 35,8% ao PSD.

Uma equipa forte para pôr 
a Batalha no rumo do progresso
A lista de candidatos do Movimento Independente “Batalha é de Todos” reúne pessoas de várias áreas, 
juntas pela vontade de fazer mais e melhor pelo concelho. Conheça-os um a um. 

UMA CÂMARA QUE VAI SER AMIGA DAS EMPRESAS

Sondagem coloca Movimento 
Independente à frente 
no Concelho da Batalha 

* Confira aqui: www.erc.pt/publicitacao-de-sondagens/2021

FICHA TÉCNICA: A informação foi recolhida através de entrevista presencial e direta, a maiores de 18 anos, com a intenção de voto 
recolhida em urna. Foram gerados diversos pontos de amostragem no concelho. A margem de erro máxima é de 4,9% para um intervalo 
de confiança de 95%.
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Melhor Município - Apoio ao Associativismo2012 - Grande Prémio Nacional (CPCCRD)
Confira em: www.batalhaedetodos.pt/media-room

Um Movimento que se orgulha 
do muito que já fez pela Batalha
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Os mandatos de Raul Castro e António Lucas são recordados por todos como momentos 
altos da história recente da Batalha. São momentos como estes que o Movimento 
Independente “Batalha é de Todos” quer que voltem a acontecer no Município, se receberem 
o voto de confiança dos batalhenses.

Jardim do Lena - Batalha

1992
Piscinas Municipais da Batalha

1995

Campos de Ténis da Batalha1997 Pavilhão GimnoDesportivoda Batalha1997

Auditório e Biblioteca Municipais

2001

Pavilhão Multiusos da Batalha2002

Piscinas Municipaisdo Reguengo do Fetal2005

Centro Escolar da Batalha
2011

Museu da Comunidade Concelhia

da Batalha - MCCB
2011

Pavilhão Desportivo

da Golpilheira

2013

EcoParque Sensorial
Pia do Urso

2006

Parque Desportivo da Batalha2011

Largo Infante D. Henrique
2013

Percursos Pedestres: Instalação 

de sinalética. Alcanadas, Batalha, Reguengo 

do Fetal e São Mamede. 2007 a 2013

Centro Escolar de São Mamede2012

Centro BTT da Pia do Urso2012
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EDNA JORDÃO
Psicóloga

HELENA 
BARREIROS

Professora Aposentada

MARCO MELO
Empresário

JOÃO BASTOS
Empresário

SOFIA LIGEIRO
Auditora

PEDRO GIL
Bancário

NUNO MOÇO
Consultor Informático

MARIA JOÃO GUERRA
Formadora - Desenv. Humano

TIAGO CEIÇA
Topógrafo

CARLOS JORDÃO
Aposentado

CRISTIANA MOREIRA
Solicitadora

ARLINDO MARQUES
Gestor

VALTER CARDOSO
Empresário

ELSA LIBÂNIO
Advogada

JOSÉ FILIPE
Administrativo

CÉLIA CADIMA
Professora

ARMANDO ROSA
Advogado

LINA OLIVEIRA
Contabilista

TELMO FERREIRA
Empresário

OCTÁVIO VILAÇA
Economista

JOAQUIM RUIVO
Diretor do Mosteiro da Batalha

O Movimento Independente “Ba-
talha é de Todos” pretende transfor-
mar a Assembleia Municipal numa 
verdadeira Casa da Cidadania de todos 
os Batalhenses. É esse o grande objeti-
vo de Joaquim Ruivo, candidato do 
Movimento a este órgão.
“A Assembleia Municipal é um órgão 
autárquico deliberativo, onde se devem 
debater, analisar, discutir e aprovar 
questões e assuntos que dizem respeito 
ao Concelho e aos munícipes, para 
promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios da população. Pela sua com-
posição, atribuições e competências, a 
Assembleia Municipal deve ser na 
realidade uma verdadeira Casa da 
Cidadania”, diz o diretor do Mosteiro 
da Batalha.
“A Assembleia Municipal pode e deve 
promover a criação de pontes e de 
consensos, a bem do desenvolvimento 
do Concelho. Para isso, irá estar aberta 
às necessidades, preocupações e 
aspirações de todos os munícipes, inde-
pendentemente das suas ideologias e 
filiação partidária, e estará disponível 
para ouvir as diferentes forças políticas 
representadas, as organizações da 
sociedade civil e os cidadãos individu-
ais. O seu funcionamento será transpa-
rente, próximo dos munícipes e as suas 
sessões serão gravadas e transmitidas 
em streaming (via internet) com as 
atas disponibilizadas e publicadas 
online em devido tempo”, acrescenta o 
candidato.
Joaquim Ruivo avança com uma novi-
dade: “A Assembleia Municipal vai dar 
oportunidade à participação dos 
jovens, ouvindo-os e motivando-os 
para o exercício da cidadania ativa e 
responsável e desafiando-os a uma 
maior participação cívica e comunitá-
ria. Para isso, iremos criar uma Assem-
bleia Municipal Jovem – em parceria 
com Câmara Municipal, Conselho 
Municipal da Juventude e Agrupamen-
to de Escolas da Batalha – para discus-
são e debate de propostas elaboradas 
por jovens do Município”.

Assembleia Municipal será a 
verdadeira Casa da Cidadania

CASTRO / LUCAS

GOVERNAÇÃO

ECONOMIA

Sabia que a Batalha é o 
município da região de Leiria 

onde nascem menos empresas?

“Atrair novos investimentos é uma
prioridade para o nosso Movimento 

Independente.”

Sabia que o município da 
Batalha teve em 2019 um dos 
piores exercícios de equilíbrio 

orçamental da região?

Sabia que o atual Presidente
da Câmara  já em 2013 e 2017, 
prometeu, relançar o Parque 
Industrial de São Mamede, 

expandir a Zona Industrial da 
Jardoeira, apoiar os jovens 

agricultores para novos 
investimentos no concelho 

e apostar na redução da 
burocracia e na transparência 

dos licenceamentos? 

“Uma gestão rigorosa e transparente é uma
das necessidades identificadas pelo nosso 

Movimento para o futuro próximo.”

“São tudo promessas vãs que entre muitas 
outras ficaram para segundo plano, 

optando sempre por apostar em projetos 
e ações de fachada que não asseguram 

o futuro das próximas gerações. O nosso 
Movimento não quer passar os dias a 
aparecer e a ser o centro das atenções. 

O importante é mesmo a vida em 
comunidade e as pessoas, os batalhenses.”

Sabia que somos um dos piores 
municípios da região a reciclar?

“O nosso Movimento Independente vai 
trabalhar para inverter este rumo”.

Estes dados são públicos e estão disponíveis 
no portal da Pordata.

Confira toda a informação adicional em 
www.batalhaedetodos.pt/media-room



NUNO PAULO
Gestor Comercial

JARDOEIRA

CÍLIA RIBEIRO
Administrativa

BATALHA
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JOÃO FERREIRA
Encarregado Geral

QUINTA DO SOBRADO

MÁRIO FILIPE
Aposentado
JARDOEIRA

EDUARDO MARCELINO
Mecatrónico Automóvel

JARDOEIRA

MARIA VIEIRA ALVES
Estudante Universitária

FORNEIROS

M. LEONOR PINHEIRO
Diretora de Serviços

BATALHA

ANTÓNIO FONSECA
Bombeiro / Formador

BRANCAS

MADALENA SANTOS
Decoradora

CASAL DO ARQUEIRO

ARMANDA MOREIRA
Assistente Técnica

GOLFEIROS

GONÇALO CASADO
Gerente Comercial

PINHEIROS

ANABELA PRAGOSA
Cabeleireira
BRANCAS

JORGE REIS
Comerciante
REBOLARIA

DAVID LEAL
Comercial
BATALHA

ALBERTINO CONCEIÇÃO
Construtor Civil

ALCANADAS

LENITA FERREIRA
Bancária
BATALHA

LEONOR FAUSTINO
Técnica de Vendas
CASAL DO ALHO

M. TERESA RIBEIRO
Auxiliar de Serviços Gerais

FANIQUEIRA

FERNANDO OLIVEIRA
Enfermeiro Aposentado

BATALHA

JUNTA DE FREGUESIA 
DA BATALHA  

JOSÉ LUIS MONTEIRO
Empresário

GOLPILHEIRA

ARMANDO VIEIRA
Func. Público Aposentado

GOLPILHEIRA

LILIANA SILVA
Administrativa
GOLPILHEIRA

NELSON GOMES
Artista e Empres. Artes Visuais

GOLPILHEIRA

MARIA LUÍSA JORGE
Empresária Industrial

GOLPILHEIRA

ANTÓNIO BAGAGEM
Func. da Câmara Aposentado

GOLPILHEIRA

ANA JESSICA CASEIRO
Licenciada em Psicologia

GOLPILHEIRA

ANA FERREIRA
Solicitadora

GOLPILHEIRA

JOSÉ FERREIRA
Técnico Máq. e Eq. Aposentado

GOLPILHEIRA

CÉLIA CAPITÃO
Contabilista

GOLPILHEIRA

SANDRA ALVES
Professora

GOLPILHEIRA

RUI NAZÁRIO
Técnico de Informática

GOLPILHEIRA

NÍDIA RAMA
Engenheira Civil

GOLPILHEIRA

ADELINO RITO
Administrativo Aposentado

GOLPILHEIRA

JOSÉ CARLOS FERRAZ
Agente de Seguros

GOLPILHEIRA

A implementação de um projeto de apoio aos séniores e mais desfavorecidos 
através da constituição de uma equipa multisciplinar constituída por psicólogos, 
enfermeiros e fisioterapeutas capaz de prestar pequenos atos clínicos, e em 
estreita articulação com as IPSs é uma das apostas do Movimento para a 
freguesia da Batalha e para todas as freguesias do concelho. A lista para a Junta 
é liderada por Fernando Oliveira.

JUNTA DE FREGUESIA 
DA GOLPILHEIRA
Criar na Golpilheira uma extensão do Centro de Dia da Misericórdia da Batalha 
(no edifício do antigo Centro de Saúde)  e construir um parque de lazer junto ao 
rio Lena com piscina natural são duas das propostas do Movimento 
Independente. A lista para a Junta é liderada por José Carlos Ferraz.

Sandra Alves, Fernando Ferreira e Joaquim Ruivo.Raul Castro e Sandra Alves.

Mónica Cardoso e um habitante da freguesia da Batalha.Raul Castro, Madalena Santos, Mónica Cardoso, 
Fernando Oliveira,Joao Barreiros, Maria Alves, 
Telmo Barros e Valter Cardoso.
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SÍLVIA CONCEIÇÃO
Administrativa
ALCANADAS

LUÍS ANTÓNIO NEVES
Técnico

REGUENGO DO FETAL

JOÃO VILARINHO
Comercial

TORRINHAS

SÓNIA BATISTA
Serviços de Limpeza

GARRUCHAS

ANA MARIA OLIVEIRA
Administrativa

TORRE

JAIME CARREIRA
Serralheiro

GARRUCHAS

SÓNIA REPOLHO
Administrativa

TORRINHAS

ELISABETE SOARES
Gestora de Formação RH

TORRE

CLAUDINA ZEFERINO
Professora
RIO SECO

VERÓNICA MOÇO
Resp. Dep. Adm. Imóveis

TORRE

PAULO PIRES
Consultor Sist. de Informação

RIO SECO

JOSÉ FRAZÃO
Chefe de Secção Fabril

ALCAIDARIA

DULCE VIEIRA
Administrativa
ALCANADAS

LINA CARREIRA
Administrativa

REGUENGO DO FETAL

FERNANDO LUCAS
Aposentado

REGUENGO DO FETAL

JUNTA DE FREGUESIA 
DE REGUENGO DO FETAL

JUNTA DE FREGUESIA 
DE SÃO MAMEDE

OTÍLIA VIEIRA PEDRO
Professora de Design

PIA DO URSO

FÁBIO RIBEIRO
Técnico Informático

CRESPOS

DAVID CARREIRA
Designer Gráfico

VALE DE BARREIRAS

RUTE NETO
Téc. Sup. Qual. Seg. Alimentar

PERULHEIRA

JULIANA GOMES
Auxiliar Acção Educativa

CRESPOS

DUARTE MENDES
Comercial

VALE DE OURÉM

ANABELA REMÉDIOS
Professora

SÃO MAMEDE

ANA SEMEÃO
Bancária

PERULHEIRA

LUIS VIEIRA
Empresário

VALE DE OURÉM

LILIA OLIVEIRA
Bancária

PERULHEIRA

ANDRÉ TABORDA
Empresário

VALE DE BARREIRAS

ELSA RODRIGUES
Terapeuta e Administrativa

MOITA DO MARTINHO

CARLOS SILVA
Comerciante

LAPA FURADA

MÓNICA SANTOS
Enfermeira

VALE SOBREIRO

FILIPE EUSÉBIO
Consultor de Tecnologias de Informação

CASAL DOS LOBOS

Para a freguesia do Reguengo do Fetal, o Movimento Independente tem como 
prioridades a requalificação dos equipamentos desportivos e a criação de um 
Centro de Atividades Radicais a instalar na antiga escola primária. A lista para a 
Junta tem à frente Fernando Lucas. 

Apoiar a construção de um Lar de Terceira Idade e encetar todos os esforços 
para a criação de uma Área de Acolhimento Empresarial são duas das medidas 
consideradas fundamentais para a freguesia de São Mamede. A lista para a 
Junta tem Filipe Eusébio como número um.

As freguesias estão 
com o Movimento Independente
O contacto nas ruas tem sido extremamente gratificante para os nossos candidatos. Fique a conhecer algumas 
ideias para as freguesias.

Vasco Romão, Joaquim Ruivo, Nuno Moço, Tânia 
Jordão, Cláudia Zeferino, Raul Castro, Verónica Moço, 
Ana Isabel Silva, Fernando Lucas e Paulo Pires.

Joaquim Ruivo, Verónica Moço e Fernando Lucas.

Filipe Eusébio e um habitante de São Mamede.Duas habitantes de São Mamede e Lília Alves.



SAÚDE
• Captar, em cooperação com as autoridades 

de saúde nacional e regional, investimentos 
de modernização ou edificação de Nova 
Geração de Unidades de Saúde Familiar 
(USF Condestável e extensões) preparadas 
para o acolhimento de Novas Valências em 
Cuidados de Saúde, além dos já tradicionais: 
Meios Complementares de 
Diagnóstico/exames, Apoio Geriátrico, 
Saúde Oral, Apoio à Natalidade - Pré-natal e 
Pós-parto e Acompanhamento Pediátrico de 
Saúde Infantil, Saúde Mental, Nutrição, 
Serviço Social e ajudas técnicas para 
Cuidados de Saúde no Domicílio.

• Oferecer a todas as crianças residentes no 
concelho, até aos 5 anos de idade, de 
consultas de cada especialidade: Estomato-
logia, Oftalmologia e Otorrino. 

FAMÍLIA
• Favorecer a instalação de uma Estrutura 

Residencial para Idosos (ERPI), na Fregue-
sia de São Mamede, assim como o reforço da 
capacidade instalada na atual ERPI da 
Freguesia da Batalha.

• Diligenciar a criação, na Golpilheira, de uma 
extensão do Centro de Dia da Misericórdia 
da Batalha, com vista a favorecer a qualidade 
de vida da comunidade idosa.

• Comparticipar o pagamento de creches 
incluindo as Amas.

JUVENTUDE
• Criar em cada freguesia o Conselho Consulti-

vo Jovem – um fórum de representatividade 
para dar voz aos mais jovens na concretiza-
ção de projetos ligados à área do Ambiente, 
Digitalização, mobilidade e modernização 
dos territórios.

 • Reativar a atividade do Conselho Municipal 
de Juventude, tornando-o mais dinâmico e 
participado, com o objetivo de conhecer 
melhor as aspirações e os anseios dos jovens 
do concelho e assim responder assertiva e 
atempadamente às suas expectativas.

 • Articular com os Consulados e com a 
Secretaria de Estado das Comunidades 

Portuguesas, novas e melhores formas de 
cooperação que permitam facilitar o 
Empreendedorismo e a possibilidade de 
Estágios e de Emprego dos nossos jovens, 
bem como dos jovens emigrados, junto das 
comunidades emigrantes da diáspora 
portuguesa.

AMBIENTE
• Assegurar o aumento do nível de cobertura 

do saneamento do concelho, através da 
adoção de soluções mistas: Aumento da rede 
de coletores em aglomerados de maior 
densidade populacional; Recolha e encami-
nhamento dos efluentes das fossas séticas.

 • Criar um programa de apoio à eficiência 
energética, tendo por base fundos comunitá-
rios, dirigido às associações e outras 
instituições do Concelho, aumentando, a sua 
autonomia energética e promovendo as 
boas-práticas ambientais.

 • Favorecer a implementação do Plano 
Intermunicipal de Redução dos Transportes 
Públicos (PART), valorizando uma rede 
eficiente de transportes de modo a melhorar 
a acessibilidade os principais polos no 
concelho e nos concelhos limítrofes 
(Hospitais, Centros de Saúde, IPSs, Bombei-
ros, Escolas e outros organismos públicos).

NATUREZA
• Criar um parque verde na margem do rio 

Lena, com piscina natural, entre a Vila da 
Batalha e a Golpilheira.

• Instalar um Centro de Atividades Radicais 
(CAR), na antiga escola primária do 
Reguengo do Fetal.

• Incrementar o Ecoparque Sensorial da Pia 
do Urso,  introduzindo novos elementos de 
interesse turístico para o público.

EDUCAÇÃO
• Potenciar a criação de Rede Europeia de 

Investigadores na área do património 
edificado em parceria com Mosteiro da 
Batalha (DGPC), com o intuito de gerar a 
criação de valor nas áreas da Conservação e 
do Restauro, Cantaria, Vitral, História da 
Arte, Arquitetura, entre outras.

 • Melhorar a articulação com a Direção do 
Agrupamento de Escolas da Batalha, 
estabelecendo pontes entre o Agrupamento e 
a comunidade educativa e contribuindo, 
assim, para um Projeto Educativo orientado 
para as crianças e jovens e mais bem 
sucedido.

 • Apostar na abertura de Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (TeSP) no Conce-
lho, adequando-os às expectáveis necessida-
des regionais, como garantia de empregabili-
dade, futuro e sustentabilidade. Os TeSP 

contemplam um conjunto de unidades 
curriculares organizadas em componentes 
de formação geral e científica, formação 
técnica e formação em contexto de trabalho 
(estágio), conferindo, no final, um diploma 
de técnico superior profissional.

 CULTURA
• Criar uma Orquestra Ligeira de Música do 

Concelho onde os jovens talentos tenham a 
oportunidade de desenvolver as suas 
aptidões musicais.

 • Abrir o Arquivo Histórico Municipal ao 
público, transferindo o acervo histórico 
existente do edifício Mouzinho de Albuquer-
que para a Casa Dr. Gens e procedendo à 
divulgação online da documentação 
existente.

• Encetar esforços para a preservação e 
requalificação dos antigos Lagares de Azeite 
do Mosteiro da Batalha, com comprovado 
interesse cultural, histórico, artístico e 
turístico, localizados a norte da vila, junto ao 
rio Lena, e em elevado estado de deteriora-
ção.

ASSOCIATIVISMO
• Rever o Regulamento Municipal de apoio ao 

Associativismo vigente, integrando elemen-
tos das associações na constituição do júri de 
avaliação das candidaturas, de modo a 
promover a transparência e justiça na 
distribuição dos apoios.

 • Tornar o processo de pagamento dos apoios 
às associações mais célere e eficaz.

 • Apoiar a renovação da frota de transporte 
dos Bombeiros Voluntários da Batalha, com 
viaturas ambientalmente sustentáveis e 
conciliando as exigências técnicas das 
missões aos desafios da descarbonização.

DESPORTO
• Melhorar a zona desportiva da Batalha, 

dotando-a de infraestruturas destinadas, 
também, a atividades gímnicas de promoção 
do lazer e da qualidade de vida.

 • Requalificar o Centro de BTT da Batalha - 
Pia do Urso, totalmente abandonado, 
criando novos circuitos e interligando-o a 
outros centros de BTT da região.

 • Isentar o pagamento das aulas de natação 
nas Piscinas Municipais para bebés até aos 
18 meses.

ECONOMIA
• Ampliar e modernizar a Zona Industrial da 

Jardoeira e criar/ordenar novas Infraestru-
turas de Acolhimento Empresarial nas 
freguesias de Golpilheira, Reguengo do Fetal 
e São Mamede.

• Reforçar das infraestruturas digitais 5G 
direcionadas ao tecido empresarial, contri-
buindo para a realização de investimentos de 
apoio à transição digital no âmbito da 
“Indústria 4.0”, favorecendo novos ecossis-
temas digitais.

 • Implementar o “Batalha Invest” - Programa 
e Revitalização de Indústrias e de Apoio ao 
Empreendedorismo, dotado de programas 
de apoio ao investimento e com ações 
pró-ativas de procura e apoio a investidores 
através da Via Verde do Investimento.

 • Estimular a instalação de empresas 
associadas às Biotecnologias para a área da 
Saúde, prioritárias no âmbito do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR).

TERRITÓRIO
• Alterar o atual Plano Diretor Municipal (PDM) 

de modo a permitir a fixação de famílias e de 
empresas no território, recuperando parte 
dos 60% de espaço urbanizável, perdido na 
última revisão, em 2019. 

• Criar novas medidas e auxílios à prática da 
Silvicultura preventiva, através de planta-
ções florestais que contribuam para a 
prevenção de incêndios.

 • Concluir os Planos para a Regeneração 
Urbana (PARU) para as freguesias, com 
medidas de recuperação do edificado e do 
mobiliário urbano, de modo a captar apoios 
comunitários para a concretização do 
projeto “Aldeias Inclusivas”.

 • Atualizar o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios (PMDFCI) que se 
encontra desatualizado.

GOVERNAÇÃO
(da Câmara Municipal)
• Reformar o modelo de funcionamento da 

Autarquia, com aposta clara no digital e 
prioridade ao licenciamento de processos de 
obras particulares, tornando o modelo de 
governação mais transparente.
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PROGRAMA 
COMPLETO

Como vamos melhorar o Concelho
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Apresentamos algumas das 83 medidas que compõem o programa com que queremos voltar a colocar 
o Concelho da Batalha na rota do desenvolvimento, da justiça social e da sustentabilidade total.

ECONOMIA

NATUREZA

FAMÍLIA

CULTURA

DESPORTO

SAÚDE


