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ARMAMARÂ

(C.M.: JosÃ© Maria Silva - A.M.: Celina Silva)

Â Na Ã¡rea da EducaÃ§Ã£o, pretendem que todos tenham as mesmas oportunidades, com a criaÃ§Ã£o de bolsas de
estudo, que permitirÃ¡ a que crianÃ§as com menos recursos tenham acesso Ã s mesmas ;

Na Ã¡rea da SaÃºde, criaÃ§Ã£o de um gabinete de apoio ao idoso e ao doente por forma a suprimir as enormes lacunas do
sistema nacional de saÃºde;

Na Ã¡rea do Emprego, pretendem aproveitar todas as potencialidades do concelho para a criaÃ§Ã£o de mais emprego
sustentÃ¡vel;

Na Ã¡rea do Turismo, colocar o concelho de Armamar no Mapa, Ã© uma necessidade, â€œtemos tudo para tornar Armamar
um concelho reconhecido a este nÃ-vel, paisagens Ãºnicas, vinho Ãºnico, gastronomia Ãºnica, cultura Ãºnicaâ€• dizem;

Na Ã¡rea da Agricultura, pretendem criar mecanismos de apoio a esta atividade, que Ã© a mais desenvolvida mas tambÃ©m
a mais sacrificada, pela incerteza do sucesso a que todos os anos estÃ¡ sujeita; criar novos reservatÃ³rios de Ã¡gua para
regadio para que todos os agricultores tenham acesso a este recurso;

Na Ã¡rea do Investimento, dar incentivos a quem quiser investir no nosso concelho, nas nossas aldeias, por exemplo na
compra de casas desabitadas e em ruÃ-nas;

Na Ã¡rea da InovaÃ§Ã£o, redefinir as prioridades do apoio ao domicilio com a criaÃ§Ã£o de estruturas de proteÃ§Ã£o dos
idosos, para que nas suas casas se sintam apoiados e seguros na sua velhice; RestituiÃ§Ã£o da Ã¡gua de consumo Ã
autarquia, garantindo a sua qualidade e diminuiÃ§Ã£o dos seus custos (somos o 2Âº concelho que mais paga a Ã¡gua);
Criar um Mega gabinete de apoio agrÃ-cola para estudar todas as potencialidades tanto de cultivo como de escoaÃ§Ã£o
de produto, criando redes de parcerias entre Universidades e os nossos produtores;
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