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ALBERGARIA EM REVISTA

EDITORIAL

EDITORIAL

CARO(A)S ALBERGARIENSES,
Desde março de 2020 que vivemos um tempo de excecional complexidade,
com foco na Saúde, que veio ditar a necessidade de adequar a atividade
municipal ao curso de uma pandemia, a COVID-19. A Saúde foi a
prioridade definida, a atenção às pessoas e às instituições foi o objetivo
alcançado. Em condições tão adversas, foi possível concretizar muito mais
do que a atividade municipal que se apresenta neste boletim, sobressaem
apenas alguns apontamentos.
Durante o último ano, o Município apoiou financeiramente as IPSS,
distribuiu produtos e equipamentos para desinfeção e proteção individual,
adquiriu e disponibilizou testes COVID-19 a profissionais e utentes e
reforçou a articulação interinstitucional. O investimento nas instituições,
nas pessoas e na melhoria da sua qualidade de vida têm sido uma
constante e o Município viu reconhecido as boas práticas na promoção do
envelhecimento saudável, com a atribuição da distinção “Comunidades
Pró-Envelhecimento 2020-2021”, e como “Autarquia + familiarmente
Responsável”, com a atribuição da bandeira verde.
Destaca-se a continuidade do Programa de Desenvolvimento
Tecnológico da Educação, com a atribuição de equipamento informático
às Escolas e Jardins de Infância, a distribuição de tablets aos alunos do 3º
e 4º anos, bem como a disponibilização de plataformas digitais de apoio à
aprendizagem. No cenário de confinamento, juntamente com os subsídios
entregues, estas ações contribuíram para que a comunidade educativa se
organizasse em modo Ensino à Distância.
A requalificação da Escola Secundária, com um conceito inovador de
espaço maker, e a requalificação da Escola Básica 2/3 da Branca vêm
concretizar um anseio da Autarquia e da população escolar, tendo sido
possível após a celebração de acordos com o Ministério da Educação.
Destaque, também, para a requalificação do Centro de Saúde de
Albergaria-a-Velha, uma intervenção necessária e urgente, obra muito
solicitada junto do Ministério da Saúde, será realizada graças ao arrojo do
Executivo Municipal.

Apresentada a Estratégia Local para a Habitação, vira-se mais uma
página nesta área; após a requalificação da quase totalidade do Bairro
das Lameirinhas e do Bairro da Rua Eugénio Ribeiro, abre-se um novo
capítulo que vai permitir ao Município, às instituições e aos cidadãos,
candidatarem-se a programas de apoio à habitação.
No ambiente, Albergaria-a-Velha destaca-se pela positiva, colhendo
bons frutos das iniciativas implementadas. A participação na Semana
Europeia de Prevenção dos Resíduos, a distribuição de ecopontos
pelas escolas, a celebração de um protocolo com a Associação BioLiving, a
participação na Semana Europeia da Mobilidade, a melhoria da recolha
seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos, são aspetos de uma estratégia em
ação. A assinatura da Declaração Europeia das Cidades Circulares
coloca Albergaria-a-Velha na vanguarda das boas práticas em matéria de
ambiente e sustentabilidade, fator de diferenciação positiva.
A participação na Semana Europeia do Desporto e as Distinções
“Município Amigo do Desporto”- Prémio Presença Digital do Ano
2020 e Prémio Intervenção COVID-19 Recomendada - vêm dar
visibilidade ao trabalho realizado em prol da atividade físico-desportiva,
que inclui o investimento na melhoria e em novas infraestruturas
desportivas. A apresentação dos excelentes resultados do Programa de
Desporto Adaptado, um trabalho em parceria com a APPACDM, e a
assinatura de contrato-programa para 20-21, demonstram a necessidade
de manter a atividade e a relação com atletas, desenvolvendo aptidões e
preparando futuras atividades em treino e competição.
Na Cultura, assume-se o número VII da Revista Albergue como a
continuidade de um projeto de registo histórico, de marcos e memórias
Albergarienses, ultrapassando as fronteiras geográficas, temporais e
temáticas. A Biblioteca Municipal continuou a acolher várias exposições,
bem como a dinamizar apresentações de livros, sendo ainda relevante a
continuidade da atividade da Rede de Bibliotecas, com atividades muito
participadas. O Cineteatro Alba reabriu portas no segundo semestre,
permitindo assistir a filmes e espetáculos de música, teatro e dança, com
todas as medidas de segurança.
Na atividade económica avança-se no projeto de expansão da Zona
Industrial, com um novo arruamento, melhores infraestruturas e a
disponibilização de solo industrial para a fixação de novas empresas, numa
ZI com mais de 20 anos a carecer de outros horizontes, que potenciem o
desenvolvimento económico e a empregabilidade.
As obras realizadas visam a melhoria das infraestruturas e acessibilidades
dos munícipes, devendo destacar-se o vasto conjunto de pavimentações,
alargamento de vias, a construção de passeios e reparações. Nos edifícios
Municipais, destaca-se a Requalificação do Centro Coordenador de
Transportes, a Pista de Tartan no Estádio Municipal da Branca, a
colocação de abrigos à entrada das Escolas e Jardins de Infância e outras
intervenções de melhoria nas freguesias, como o arranjo urbanístico no
centro de Ribeira de Fráguas ou a criação de um parque na Quinta do
Passal, Alquerubim.
A urgência de se adotarem medidas, de se afetarem recursos, de se alterar
o funcionamento de serviços, de se reformularem projetos e iniciativas,
não impediu os serviços municipais de se manterem na linha da frente,
quer no atendimento, quer na restante e normal atividade de serviço
público, em prol dos munícipes. A todos os colaboradores municipais, um
agradecimento pela forma como mantêm a dinâmica do Município.

CATARINA MENDES
Vereadora da Ação Social, Educação e Saúde
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CÂMARA EM MOVIMENTO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
APROVA ORÇAMENTO SUPERIOR A 19 MILHÕES DE EUROS
A Assembleia Municipal de Albergaria-a-Velha, no passado dia 18 de dezembro,
aprovou, por maioria, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021, no
montante global de 19 398 112 euros.
O Orçamento para 2021 reflete a prioridade do
Município no apoio aos que mais precisam. Marcado
por um quadro de incerteza, devido aos desafios
resultantes do impacto da pandemia de COVID-19,
o Orçamento apresenta como linhas estratégicas a
resposta à emergência, o foco no investimento e
na continuidade do trabalho já em curso: continuar
com o trabalho em rede, o investimento e a
promoção da Zona Industrial e os apoios em matéria
de Educação, Ação Social, Desporto (incluindo
o desporto adaptado), a promoção da Cultura,
a aposta na Mobilidade, a garantia dos serviços
públicos essenciais, o Emprego, sem esquecer o
futuro, o Ambiente, a Sustentabilidade, o Turismo
e os Recursos Naturais. Nas áreas do Comércio e
Restauração, das mais atingidas pela situação da
pandemia, mantém-se a suspensão da cobrança
das taxas de ocupação de espaço público a todos
os estabelecimentos comerciais, Mercado Municipal
e Incubadora de Empresas.
Este Orçamento traduz uma enorme aposta na
Zona Industrial, com um investimento superior a um
milhão de euros. A estratégia de desenvolvimento
empresarial assumirá igualmente destaque sob
o mote “Investir em Albergaria”, concretizando
várias medidas e refletindo o trabalho dos últimos
anos com a execução de novas infraestruturas e a
requalificação das existentes, bem como a promoção
de novos investimentos.
A promoção da coesão social e territorial é uma
marca incontornável deste orçamento para 2021,
através da manutenção de uma baixa carga fiscal
sobre as famílias e de apoios aos carenciados.
Prioridade também na Educação, com a conclusão
da requalificação na Escola Secundária, a execução
da primeira fase da requalificação da Escola Básica
de Branca, com enfoque na reabilitação urbana e
eficiência energética, e o reforço do investimento
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na tecnologia, acessibilidade e formação em meio
educativo através do Programa de Desenvolvimento
Tecnológico na Educação. O investimento, nesta
área, também será superior a um milhão de euros.
Na área da Mobilidade, o destaque vai para o
projeto ALBUS, que faz a circulação entre as várias
freguesias, os principais pontos do Concelho e a
Zona Industrial, e o aumento das vias cicláveis e
pedonais, assegurando soluções sustentáveis e
menos poluentes.
As questões ambientais, nomeadamente no que
se refere à recolha e tratamento de resíduos, terão
grande relevo. Numa perspetiva de sensibilização
e educação ambiental serão implementadas ações
para a mudança de comportamentos, sob o lema
“Menos Lixo, Mais Ambiente”.
Numa perspetiva de valorização ambiental aliada
ao Turismo, terá início a dinamização e gestão do
Centro Interpretativo da Pateira de Frossos em 2021,
após a conclusão das obras de recuperação da antiga
Casa do Professor.
Salientam-se os grandes projetos em curso: o
Parque da Cidade (com a aquisição de terrenos e a
elaboração do projeto em curso), o Museu ou “Casa
da Memória” (com a elaboração da conceção e
programa em estudo) e a Requalificação da Zona da
Estação do Caminho-de-ferro no Centro da Cidade
(em fase final de acordo de contratualização com as
Infraestruturas de Portugal).
Por fim, e não menos importante, mantém-se a
implementação e acompanhamento dos acordos
de execução de transferência de competências e do
regulamento de apoios com as juntas de freguesia,
bem como, a colaboração na elaboração de projetos,
candidaturas e apoio ao investimento.

ALBERGARIA EM REVISTA

CÂMARA EM MOVIMENTO

MUNICÍPIO EXECUTA PROJETOS PROPOSTOS
PELOS MUNÍCIPES
A Câmara Municipal executou, ao longo de 2020, vários
projetos que tiveram por base propostas apresentadas
pelos cidadãos, dando por executadas todas as ações
previstas no âmbito do Orçamento Participativo.
PROGRAMA MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE
INTER FREGUESIAS: ALBUS
Em novembro do 2020 entrou em funcionamento o Programa Municipal de
Acessibilidades – “ALBUS”, que abrange todas as freguesias do Concelho e visa
contribuir para a mobilidade sustentável, apoiando a população mais vulnerável
em viagens para equipamentos de saúde, zona industrial, Centro Coordenador
de Transportes, Mercado Municipal, bem como outros equipamentos e serviços
públicos e privados, especialmente no contexto COVID-19. Este projeto-piloto está
a ser ajustado em função da procura e das necessidades, em estreita articulação
com as Freguesias. Já foram transportadas: 165 pessoas em novembro, 188 em
dezembro e 213 pessoas em janeiro de 2021.

PRIMEIRO PROJETO
DE ARTE URBANA NO CONCELHO
O Município apresentou, a 23 de outubro, o primeiro projeto de arte urbana,
através da criação de um Mural, situado na União de Freguesias de S. João
de Loure e Frossos, junto às piscinas municipais, da autoria do artista plástico
AKACORLEONE. O Mural, integrado num espaço com as valências nas áreas
da Educação, Cultura e Desporto, pretende homenagear todas as Instituições
e Entidades Concelhias que diariamente contribuem e desenvolvem práticas
diversas junto das suas comunidades, com vista ao desenvolvimento do território.

CIRCUITO DE MANUTENÇÃO NA ZONA INDUSTRIAL
DE ALBERGARIA-A-VELHA
Desde setembro, os cidadãos podem usufruir de um novo equipamento desportivo
e recreativo na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha. O circuito de manutenção
é constituído por um percurso circular de 560 metros, de baixa intensidade, que
pode ser utilizado para caminhada, corrida, bicicletas e trotinetes. Dispersos
pela área arborizada existem 10 equipamentos de fitness outdoor, onde se pode
desenvolver o treino funcional e, para descansar e conviver, há 12 mesas de
merendas.

PÁG. 5

ALBERGARIA EM REVISTA

CÂMARA EM MOVIMENTO

MUNICÍPIO REFORÇA APOIOS ÀS IPSS
O início do ano 2021 ficou marcado por um aumento muito acentuado do número de novas infeções
por SARS-COV2, estando a situação pandémica enquadrada no que poderá ser a 3ª vaga. De acordo
com o evoluir da situação têm sido implementadas medidas para o combate à pandemia e reforçado
o suporte às estruturas de primeira linha que se dedicam aos cuidados assistenciais. Nesse sentido,
o Município tem vindo a apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social, reforçando o
subsídio anual e aprovando apoios extraordinários destinados a minimizar, potenciar e garantir o
melhor cuidado a quem precisa.

C
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2021

129 600€
ANUAIS
+ 83 MIL€
A 13 IPSS
DO CONCELHO

A 3 de fevereiro a Câmara Municipal atribuiu um
apoio extraordinário de 83 mil euros a 13 IPSS do
Concelho, tendo ainda antecipado, em dezembro,
a atribuição dos subsídios anuais definidos no
âmbito do “Programa de Apoio às Instituições
de Solidariedade Social” (PAIPSS) para 2021. No
último mês do ano, foi atribuído um total de 129
600 euros.

MAR
2020

312,791€
ANUAIS
+ EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

Em março de 2020, com a propagação da pandemia
COVID-19, a atividade assistencial das IPSS ficou
condicionada, obrigando a uma forte reorganização
dos cuidados à população idosa que se apresentava
mais vulnerável ao contágio pelo vírus. Atuando
num ambiente de constante incerteza, mantiveram
o apoio a quem não possuía retaguarda familiar,
incluindo às famílias em isolamento.
Ciente das dificuldades das instituições, o Município
atribuiu, ao longo do ano, apoios financeiros no valor
de 312 791,54 euros para a melhoria dos serviços
prestados aos utentes e colaboradores, bem como
para fazer face aos constrangimentos provocados
pela pandemia. A Câmara Municipal também
entregou equipamentos/materiais de proteção
individual – gel desinfetante, máscaras cirúrgicas e
FFP1, álcool etílico, luvas, cobre sapatos, fatos de
proteção e termómetros de infravermelhos – tendo
também comparticipado 72 testes COVID-19, com o
objetivo de suprir as necessidades evidenciadas pelas
Instituições na salvaguarda da saúde dos cuidadores
e de quem é cuidado.
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ALBERGARIA-A-VELHA RECEBE DISTINÇÃO DE
AUTARQUIA + FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL
O Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) distinguiu
o Município de Albergaria-a-Velha pelas suas medidas facilitadoras da vida
familiar. Ao todo, o Observatório atribuiu a bandeira “Autarquia + Familiarmente
Responsável” a 81 Municípios, sendo a primeira vez que a Câmara Municipal
recebe a distinção.
Anualmente, as autarquias são convidadas a responder a um inquérito que avalia todas as medidas/ações
implementadas, que não são resultado de imposição legal, sendo consideradas as medidas da inteira
responsabilidade da autarquia, assim como as medidas desenvolvidas em parceria com outras instituições.
O Município, ao ser premiado com uma bandeira de “Autarquia + Familiarmente Responsável”, vê
reconhecidas as suas práticas ao nível das políticas de apoio à maternidade e paternidade; apoio às famílias
com necessidades especiais; serviços básicos; educação e formação; habitação, urbanismo e acessibilidades;
saúde; cultura, desporto, lazer e tempo livre; cooperação, relações institucionais e participação social.
Além do desenvolvimento de ações culturais, desportivas e recreativas para serem desfrutadas em família, a
promoção de atividades de ocupação de tempos livres nas pausas letivas ou a manutenção de uma carga fiscal
baixa, o Município tem dado especial atenção aos apoios para famílias economicamente carenciadas e com
elementos portadores de deficiência e/ou incapacidade.
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CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO COVID-19
O Município de Albergaria-a-Velha desenvolveu no último trimestre de
2020 mais uma campanha de sensibilização junto da população sobre as
medidas de prevenção da COVID-19.
Nas várias lonas colocadas nas seis freguesias do Concelho, a Câmara Municipal
apelou à responsabilidade dos munícipes e ao cumprimento das regras básicas
para impedir a transmissão do vírus – evitar ajuntamentos; lavar regularmente
as mãos; manter uma distância superior a 2 metros em relação a outras pessoas;
usar máscara em todos os espaços públicos, incluindo na rua; e tapar o nariz e a
boca quando espirrar ou tossir.
Contrariar o aumento contínuo do número de casos de infeção está nas mãos
de cada pessoa. Só cumprindo, com seriedade, as medidas de prevenção, será
possível evitar a propagação da COVID-19.

PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
A ATIVIDADES DO COMÉRCIO LOCAL E DE RESTAURAÇÃO
A Câmara Municipal aprovou a prorrogação da isenção do pagamento de taxas em determinadas atividades de comércio
local e de restauração/bebidas até 30 de junho de 2021. Esta medida visa apoiar os sectores cujos negócios têm sido afetados
pela evolução da pandemia da COVID-19, que tem obrigado à adoção de medidas muito restritas no âmbito do Estado de
Emergência.
As áreas que são abrangidas pela isenção do pagamento de taxas são: a ocupação de espaços no Mercado Municipal - A Praça e de terrado
na Feira de Albergaria-a-Velha; a ocupação de espaço público com quiosques, esplanadas cobertas e esplanadas descobertas; a renda
mensal de quiosques; a renda mensal do Bar e Escritórios do Centro Coordenador de Transportes; e a ocupação do espaço de salas no
Edifício Municipal da Rua Américo Martins Pereira, com a função de Incubadora de Empresas, pelos projetos associados.
No caso das esplanadas descobertas, pode ocorrer um aumento de área, mediante a apresentação prévia de um desenho explicativo e
devidamente demarcado em planta do local abrangido, para análise técnica, devendo ficar sempre salvaguardada a livre circulação de
pessoas e bens, com uma circulação que garanta o afastamento social que a Direção-Geral da Saúde recomenda.
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DECLARAÇÃO EUROPEIA DAS CIDADES CIRCULARES
Albergaria-a-Velha é um dos municípios portugueses, a par das cidades de Braga, Guimarães e
Melgaço, que já assinou a Declaração Europeia das Cidades Circulares. A iniciativa pretende acelerar
a transição de uma economia linear para uma economia circular nas cidades europeias e conta
com mais de 30 signatárias. Ao fazer parte desta ação, o Município reforça o trabalho que tem
vindo a desenvolver, partilhando experiências e criando oportunidades para novas sinergias que
contribuam para encarar desafios.
No caminho rumo à circularidade em Albergaria-a-Velha, destaca-se o projeto "Desperdício Zero", no
Mercado Municipal A Praça, que visa contribuir para a diminuição dos impactos ambientais gerados pela
atividade do equipamento, descarbonizar a logística do transporte dos produtos a vender e a comprar, reduzir
o uso de embalagens descartáveis e de plástico, bem como fomentar junto dos clientes e comerciantes o
conceito de uma cultura sustentável.
No âmbito da estratégia municipal “Menos Lixo, Mais Ambiente”, são exemplos do trabalho feito pela
autarquia albergariense nesta matéria, a recolha porta-a-porta de resíduos recicláveis nos estabelecimentos
comerciais, serviços e escolas, a recuperação e valorização de pontas de cigarros, a recolha e valorização de
resíduos verdes.
Para além de permitir que governos locais e regionais por toda a Europa afirmem o seu compromisso com a
economia circular e criem condições para essa transição, a Declaração pretende criar uma rede de partilha de
experiências e desafios entre as entidades signatárias, oferecendo uma visão partilhada do que se pretende
com uma “Cidade Circular”.

MUNICÍPIO PARTICIPOU NO SEMINÁRIO “SAÚDE
DE QUALIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”
No passado dia 20 de novembro, Albergaria-a-Velha fez-se representar,
na pessoa do Presidente da Câmara Municipal, António Loureiro, no
Seminário Saúde de Qualidade e Comunidades Sustentáveis, que se
realizou no auditório do Grande Hotel do Luso, na vila do Luso, concelho
da Mealhada.
O Seminário teve como objetivo principal a importância do uso da Bicicleta nos
seus territórios e comunidades e os desafios no seu planeamento para a promoção
de uma nova atitude relativamente à mobilidade sustentável.
Neste evento, o Município teve a oportunidade de partilhar, como boa prática,
a implementação do “Programa MOB.A” - Mobilidade Operação Bicicleta
de Albergaria-a-Velha, que poderá ser replicado em outras zonas do País. O
Programa já conta com dois anos de existência e visa incentivar o uso da bicicleta,
em particular, junto dos mais novos e em contexto escolar, como é o caso
dos projetos “Pré-POP” e “POP” (Pré-escolar e 1.º CEB, respetivamente), sem
esquecer outros públicos, como é o caso dos jovens, adultos ou até mesmo os
mais idosos, que podem encontrar bicicletas e cargo-bikes de uso partilhado e de
modo gratuito na box “MOB.A”, no Mercado Municipal, e em alguns edifícios
municipais.
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MUNICÍPIO E PRAVE APOIAM ENTREGAS
AO DOMICÍLIO DO COMÉRCIO LOCAL
O comércio tradicional tem sido uma das áreas económicas mais afetadas
pela pandemia da COVID-19, com os consumidores a deslocarem-se
menos vezes aos estabelecimentos e optando pelas encomendas online
proporcionadas pelas grandes superfícies. A fim de apoiar os pequenos
comerciantes nesta adaptação aos novos hábitos de compra, a Câmara
Municipal e a Prave desenvolveram um projeto de promoção de entregas
ao domicílio.
Através deste projeto “portAporta”, os comerciantes aderentes – já são cerca
de 30 - têm acesso a uma APP desenvolvida pelos CTT, onde registam os dados
do cliente que quer as suas compras entregues em casa. O serviço dos correios
faz depois o transporte da encomenda, com o Município a comparticipar parte
das despesas da entrega. É de salientar que o preço do transporte é igual para
residentes de Albergaria-a-Velha e de outras regiões.
O Projeto “portAporta” tem um caráter social e será promovido (financiado) até
ao final do mês de maio de 2021, podendo ser reajustado mediante a situação
pandémica.

GIP DE ALBERGARIA-A-VELHA REALIZOU
771 ATENDIMENTOS EM 2020
Num ano atípico, dominado pela pandemia da COVID-19, o GIP – Gabinete
de Inserção Profissional, em estreita articulação com o Centro de Emprego
e Formação Profissional de Águeda, manteve sempre o contacto com as
pessoas em situação de desemprego e as entidades empregadoras, tendo
realizado um total de 771 atendimentos em 2020.
Quer em regime presencial, quer através dos meios digitais/ contacto telefónico, o
serviço disponibilizado pelo Município de Albergaria-a-Velha apoiou 147 pessoas
na procura de emprego e encaminhou 263 pessoas para ofertas de emprego
específicas. Ao todo, foram divulgadas 459 ofertas de emprego ao longo do ano.
No ano passado, o GIP reforçou a divulgação das ofertas de emprego através do
site do Município e da página de Facebook. Todas as semanas, são compiladas
as ofertas disponibilizadas no site do IEFP dos concelhos de Albergaria-a-Velha,
Águeda e Aveiro e publicadas nos meios digitais referidos. São também colocadas
no placard do GIP na Incubadora de Empresas e enviadas, por correio eletrónico,
às pessoas inscritas no serviço. Todos os meses, são apresentadas as ações de
formação destinadas a pessoas desempregadas.
O GIP – Gabinete de Inserção Profissional é um serviço gratuito do
Município de Albergaria-a-Velha, que funciona em estreita articulação com
o Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda. É um espaço de
proximidade destinado a apoiar jovens e adultos desempregados na definição
ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de
trabalho.
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PROJETO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
INSTALA-SE NA INCUBADORA DE EMPRESAS
O Município de Albergaria-a-Velha celebrou mais um contrato para a instalação de um novo projeto
na Incubadora de Empresas. Paulo Cabral, natural do Rio do Janeiro e a residir em Portugal há
apenas um ano, vai criar um serviço de consultoria, representação e desenvolvimento de soluções
na área das tecnologias da informação.
“Com a mudança para Portugal surgiu a ideia de
empreender por conta própria”, afirma Paulo Cabral,
que trabalhou 40 anos na área das tecnologias de
informação na sua terra natal. A partir da Incubadora
de Empresas, o empreendedor brasileiro pretende
oferecer soluções tecnológicas para empresas
públicas ou privadas, que possam contribuir na
melhoria da gestão nas seguintes áreas: gestão da
produtividade e avaliação de custos em recursos
humanos; e gestão da segurança e redução de
incidentes através da validação do estado de alerta
de profissionais que exercem atividades de risco.
A Incubadora de Empresas de Albergaria-a-Velha
acolhe, neste momento, 23 empresas, das quais 9 encontram-se incubadas virtualmente, em áreas tão
diversas como a consultoria de projetos e internacionalização de empresas, arquitetura, design gráfico, moda,
pastelaria, manutenção industrial e turismo. Cada empresa criou, em média, dois empregos após 12 meses
do início de incubação e, no mesmo espaço temporal, a taxa de sobrevivência é de 82,5%. A idade média das
empresas incubadas é de 26 meses.

PROGRAMA DE INCENTIVOS
VAI APOIAR 10 PROJETOS
A sexta edição do “Programa de Incentivos à Criação do Próprio Emprego”
vai apoiar 10 projetos em 2021. O projeto municipal visa promover a
criação e fixação de novos negócios no Concelho, através da atribuição de
incentivos financeiros e apoio técnico, que pode ascender a 4000 euros.
Os 10 projetos apoiados abarcam as áreas de soluções tecnológicas para empresas,
agricultura, comunicação digital, joalharia, artesanato e desporto.
O Programa de Incentivos prevê a atribuição de uma bolsa mensal no valor
de 250 euros, durante um ano, de forma a facilitar o desenvolvimento da ideia
de negócio ou da empresa. Esta bolsa pode ser acumulada com um conjunto de
apoios à contratação de serviços externos, um para serviços de contabilidade (300
euros/ano), outro para serviços de design e artes gráficas (350 euros/ano) e um
terceiro para consultoria financeira e/ou serviços de capacitação (350 euros/ano).
Este programa implementado em 2015, que já criou diretamente 91 postos de
trabalho e apoiou 67 projetos, tem uma taxa de sucesso de 94%.
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ALBERGARIA-A-VELHA TEM
71 EMPRESAS NA LISTA DAS
MAIORES DO DISTRITO DE
AVEIRO
Das 1500 maiores empresas do distrito
de Aveiro, 71 encontram-se localizadas
no concelho de Albergaria-a-Velha e
apresentam um volume de negócios
superior a 900 milhões de euros. Os dados
foram publicados pelo jornal “Diário de
Aveiro” na sua Revista “1500 Maiores
Empresas Aveiro 2020”.
Nesta edição reportam-se os dados financeiros
referentes ao ano 2019, verificando-se um acréscimo
de empresas do Concelho de Albergaria-a-Velha no
ranking das 1500 maiores: em 2020 figuram 71
empresas, enquanto em 2019 figuravam 69.
No que respeita ao volume de negócios, as maiores 71 empresas do concelho de Albergaria-a-Velha, que em 2019, empregavam 4.442
pessoas, apresentaram um volume de negócios de 905,6 milhões de euros, um resultado líquido de 33,79 milhões de euros e um Valor
Acrescentado Bruto (VAB) de 184,29 milhões de euros.
O Município de Albergaria-a-Velha continua ao dispor dos empresários para os apoiar no seu percurso, criando as condições necessárias
para estas alcançarem o êxito desejado e vencerem os desafios que se avizinham devido aos impactos da crise desencadeada pela pandemia
da doença COVID-19.

DUAS EMPRESAS ALBERGARIENSES RECEBEM DISTINÇÃO
“EMPRESA GAZELA”
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC) atribuiu a distinção “Empresa Gazela” a duas empresas
Albergarienses – à SAG - Almeida & Gomes Metalomecânica, Lda e à
Isolterm - Hugo Manuel Fonseca & Silva, Lda.
O conceito de empresa Gazela corresponde a empresas jovens, com elevados
ritmos de crescimento e um posicionamento diferenciador nos mercados, pela
inovação e criação de emprego.
A SAG - Almeida & Gomes Metalomecânica, Lda é especializada em tornearia
e CNC. Em 2015, foi apoiada pelo Município no âmbito do Programa de Incentivos
à Criação do Próprio Emprego. Quanto à Isolterm - Hugo Manuel Fonseca &
Silva, Lda, presta serviços nos campos de isolamentos, impermeabilizações,
acabamentos, reabilitação de espaços e edifícios e engenharia civil.
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ALBERGARIA-A-VELHA RECEBE
DISTINÇÃO “COMUNIDADES
PRÓ-ENVELHECIMENTO
2020/2021”

SENIORES DE ALBERGARIA-AVELHA MANTÊM O CONVÍVIO
ATRAVÉS DE GRUPO NO
FACEBOOK

A Ordem dos Psicólogos Portugueses atribuiu,
a 1 de outubro, o selo “Comunidades PróEnvelhecimento 2020/2021” à Câmara Municipal
de Albergaria-a-Velha, pelas suas políticas,
programas, planos estratégicos e práticas, que
demonstram um compromisso forte e efetivo
com a promoção do envelhecimento saudável e
bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida.

Com as atividades e oficinas do “Programa
Idade Maior” (PIM) do Município de Albergariaa-Velha suspensas por causa da pandemia
da COVID-19, os seniores Albergarienses
encontraram uma nova forma de manter o
convívio, partilhar experiências e aprender
novas coisas. O “Programa Idade Maior” –
grupo informal, criado no Facebook a 20 de
março 2020, conta atualmente com 65 membros
e uma média mensal de 1212 reações às muitas
publicações do grupo.

A distinção lançada pela Ordem dos Psicólogos
Portugueses reforça a necessidade de se perspetivar
as comunidades como contextos de vida de
excelência para a promoção do envelhecimento
saudável e bem-sucedido, com o objetivo último
de construir uma sociedade coesa, equitativa,
inclusiva, saudável e segura, que promova o bemestar e a contribuição cívica de todos os cidadãos,
durante todos os momentos do ciclo de vida. São
comunidades, em que apesar das dificuldades e dos
problemas, trabalha-se de forma sistémica de modo
a que o envelhecimento dos cidadãos seja feito com
mais bem-estar e saúde.
Catarina Mendes, Vereadora da Ação Social, referiu
que “é uma honra receber esta distinção e muito
mais no dia em que celebramos o Dia Internacional
do Idoso” salientando, ainda, que a população
sénior tem sido uma prioridade nas políticas e ações
desenvolvidas pelo Município.

Ao longo dos meses, têm sido abordadas diferentes
temáticas no grupo informal, desde jogos e charadas
interativas, a fomentação do gosto pela leitura,
atividades musicais e culturais, tendo em vista a
estimulação cognitiva. Os conteúdos informativos,
como as medidas de autocuidado em relação à
COVID-19, a segurança individual e na Internet e
sugestões de atividade física compõem também as
publicações da rede social.
Uma
rubrica
regular
é
a
denominada
“Envelhecimento & Saúde”, onde são abordados
os temas do colesterol, AVC, hipertensão arterial,
diabetes, enfarte agudo do miocárdio, alterações da
memória, entre outras, sempre aliadas a estratégias
de prevenção, formas de atuar e exercícios e estilos
de vida saudáveis para certas patologias com maior
prevalência na terceira idade.
Um grupo informal online permite não só manter os
seniores em contacto, mas também auscultar o que
se pode melhorar em termos de assistência à pessoa
idosa.
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IPSS DE ALBERGARIA-A-VELHA
DESFRUTARAM DE MÚSICA À JANELA
Face ao contexto pandémico e à impossibilidade
do Município de Albergaria-a-Velha dinamizar a
típica tarde Dançante de Convívio Interinstitucional
(normalmente realizada no âmbito do Dia
Internacional da Pessoa Idosa), técnicos da Divisão
de Educação e Ação Social percorreram várias
instituições do Concelho em outubro, levando a
música à janela dos seniores.
Numa altura em que as instituições tinham as suas
atividades condicionadas, na sua maioria, ao espaço
interior das instalações e com os contactos do exterior
reduzidos, este momento musical pretendeu levar
alguma animação, permitindo às pessoas idosas verem
“caras diferentes” e ouvirem temas conhecidos. Munidos
de flauta, cavaquinho e guitarra, os colaboradores
da Câmara Municipal cantaram temas tradicionais
que facilmente foram acompanhados pelo público,
cumprindo sempre as normas preconizadas pela DireçãoGeral da Saúde.

MUNICÍPIO PARTICIPOU EM WEBINAR SOBRE COVID-19 E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Albergaria-a-Velha foi um dos Municípios convidados pelo Instituto Nacional para a Reabilitação para partilhar as suas práticas
e experiências a nível local no 3.º Encontro Nacional da Rede de Balcões da Inclusão. O tema do webinar, que decorreu a 25
de novembro, foi “O impacto da COVID-19 na vida das Pessoas com Deficiência” e contou com a participação da Secretária de
Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.
“O Município de Albergaria-a-Velha tem promovido a inclusão de forma transversal, mas também de forma setorial, para públicos
específicos”, referiu Catarina Mendes, Vereadora da Ação Social, que acrescentou ser prática da Autarquia tornar acessíveis os programas
municipais nas diversas áreas, da Cultura, da Educação, do Desporto, bem como os equipamentos.
Desde a sua inauguração a 19 de junho de 2019, o Balcão da Inclusão de Albergaria-a-Velha já realizou 28 atendimentos, a sua
maioria presenciais, sendo a temática mais abordada
os benefícios e os direitos das pessoas com deficiência.
Quanto a projetos específicos, Catarina Mendes
destacou as Salas Snoezelen e de Integração Sensorial,
o Programa de Desporto Adaptado, a integração
no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, a
adaptação da página de Internet municipal para pessoas
com limitações visuais ou auditivos e os programas de
ocupação de tempos livres inclusivos.
Com a pandemia da COVID-19, o Município reforçou
as respostas existentes, ajustando-as à nova situação,
e privilegiou o trabalho em rede com as instituições e
associações do Concelho “para garantir o apoio a quem
mais precisa”.
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APOIOS MUNICIPAIS PARA O
PAGAMENTO DE RENDAS
ULTRAPASSARAM OS 24 MIL
EUROS
De fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, o
Município de Albergaria-a-Velha atribuiu 24 060
euros em apoios para o pagamento de rendas
de famílias em situação de vulnerabilidade
económica. O programa municipal de “Apoio ao
Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais”
contou, no ano passado, com 29 candidaturas.

MUNICÍPIO ADERIU
AO PROGRAMA VACINAÇÃO
SNS LOCAL
No âmbito de um protocolo celebrado com a
Associação Dignitude, entidade responsável
pelo Programa “Vacinação SNS Local”, a Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha comparticipou
o valor da administração de 667 vacinas contra
a gripe aos munícipes com idade igual ou
superior a 65 anos nas farmácias comunitárias
do Concelho.

Para o ano de 2021, foram aceites 18 candidaturas,
estando estimada a comparticipação de 21 810
euros. É de referir que o número de famílias a
apoiar durante o ano pode sofrer alterações, com
o surgimento de casos urgentes ou desistências de
quem está a ser apoiado, decorrente da melhoria
da situação socioeconómica ou outra situação
que determine a cessação, por incumprimento do
definido no regulamento municipal.

Esta iniciativa, de carácter gratuito, surgiu como um
complemento ao programa de vacinação já existente
nos centros de saúde.

O Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins
Habitacionais é um subsídio pontual e de caráter
temporário, concedido pelo período de 12 meses e
eventualmente renovado, no máximo, até 24 meses.
Se, decorrido este prazo, ainda persistir a situação
de carência económica, o apoio poderá ser renovado
até ao limite máximo de 36 meses. O programa
municipal é destinado a indivíduos isolados e famílias
em situação de vulnerabilidade social cuja habitação
seja arrendada e a residentes de Habitação Social
Municipal, que pretendam arrendar uma habitação
no mercado de arrendamento.

A vacina contra a gripe é considerada um pontochave no combate à COVID-19. Além do reforço
imunitário, tornando o organismo mais resistente a
agentes infeciosos e bacterianos, a vacinação evita
sobrecarregar os serviços de saúde, dado que a gripe
provoca normalmente uma maior afluência aos
hospitais.

As farmácias aderentes ao programa foram a
Farmácia Oliveira (Albergaria-a-Velha), a Farmácia
Ferreira (Alquerubim), a Farmácia Aliança (Angeja),a
Farmácia Confiança e a Farmácia Nova (Branca) e a
Farmácia Vida (São João de Loure).
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REFORÇO DA HIGIENIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR
MARCOU ARRANQUE DO ANO LETIVO
No início do ano letivo 2020/2021, Câmara Municipal preparou os 23 estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar e do Ensino Básico para o regresso de quase 1100 crianças, em segurança.
Com os constrangimentos provocados pela COVID-19, a Autarquia reforçou a higienização dos jardins-deinfância e escolas do 1.º Ciclo, de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde. Numa primeira fase,
disponibilizou 1650 litros de produtos de limpeza (superfícies, tecidos e chão), 550 litros de gel desinfetante,
9000 máscaras e 3000 pares de luvas, num investimento de quase 15 mil euros. É de referir que, antes do
período de férias de verão, as Assistentes de Ação Educativa participaram em duas ações de formação que as
prepararam para as novas regras a implementar nas escolas, incluindo a forma de atuação em caso de suspeita
de infeção.
Além do reforço da higienização, foram feitas várias adaptações nos edifícios,
tais como a criação de circuitos específicos para as entradas e saídas de turmas
diferentes, a reorganização das salas de aula para permitir um distanciamento físico
mínimo e a adaptação dos espaços de refeitório para não haver concentrações de
crianças nas horas de almoço. Para estes ajustamentos, a Autarquia contou com
a colaboração das Juntas de Freguesia, que se prontificaram a realizar as obras de
reparação, adaptação e manutenção necessárias.
No início do ano letivo, foram também entregues máscaras sociais reutilizáveis –
nível 3 aos Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha e Branca para serem
distribuídas por todas as crianças e jovens, do pré-escolar ao Ensino Secundário.
O objetivo desta iniciativa foi reforçar e sensibilizar a comunidade educativa para
a utilização da máscara, que não é somente uma ação de proteção individual,
mas também de cidadania, na medida em que é possível estar infetado, mas
assintomático, pelo que se evita, desta forma, ser um veículo de transmissão do
novo coronavírus.
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PLANOS INOVADORES DE COMBATE
AO INSUCESSO ESCOLAR

“ENCONTROS COM A EDUCAÇÃO – TODOS PELO SUCESSO”.
Albergaria-a-Velha já tem concluído o plano
concelhio de combate ao insucesso escolar
a integrar a ação da Componente Municipal
do Educ@RA. Este projeto, desenvolvido
pela Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro, visa a promoção do acesso a uma
educação de qualidade na região e inclui
nas suas oitos vertentes uma área em que
cada Município pode implementar um plano
específico para a sua comunidade escolar. Em
Albergaria-a-Velha o projeto a implementar
designa-se “Encontros com a Educação – Todos
pelo Sucesso”.
O objetivo geral do projeto Albergariense de
combate ao insucesso escolar é promover estratégias
que aumentem o bem-estar do aluno e facilitem
uma relação saudável e gratificante com a escola,
envolvendo toda a comunidade escolar. Em termos
gerais, esta componente Municipal inspira-se no
modelo sueco Brain Gym, que dá enfoque à gestão
das emoções, e com o qual o Município teve contacto
no âmbito do projeto europeu On Board, uma rede
de inovação na área da Educação.
Encontros com a Educação – Todos pelo Sucesso
vai englobar crianças e jovens da Educação Préescolar, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, alunos do 9.º ano,
bem como Educadores de infância, Professores,
pessoal não docente e famílias. Para cada nível de
ensino, são implementadas ações diferenciadas
nas áreas da Parentalidade Consciente, Educação

e Formação Contínua e Desenvolvimento Pessoal/
Comportamental. Muitas ações vão desenvolver-se
em formato online, dadas as condições atuais.
Para as crianças da Educação Pré-escolar, 1.º e 2.º
Ciclos, as atividades vão englobar, não só os mais
novos, mas também os pais, que vão poder participar
em várias oficinas que promovem uma participação
mais ativa na educação formal e informal dos seus
filhos. Comunicação positiva, a arte de brincar,
a gestão da ansiedade ou o impacto das novas
tecnologias são algumas das temáticas a abordar.
Para as crianças, vai ser aplicado o modelo Brain
Gym, com a disponibilização de vídeos sobre a boa
gestão de diferentes tipos de emoções a trabalhar
em contexto de sala de aula.
Já para os estudantes do 9.º ano, o enfoque vai ser
na orientação e coaching vocacional, onde o aluno
pode aprender a conhecer-se e a descobrir o seu
propósito, muitas vezes, com a ajuda de histórias
inspiradoras. As sessões, a serem desenvolvidas
online, serão moderadas por um agente educativo
(psicólogo). De forma transversal a todos os ciclos
de ensino, serão promovidas sessões de inteligência
emocional (visualização criativa, mindfulness,
competências emocionais), bem como ações de
regulação emocional e desenvolvimento profissional
de professores.
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CENTRO ESCOLAR DAS LAGINHAS VENCEU CONCURSO
A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA EM ALBERGARIA-A-VELHA
O quadro artístico elaborado pelas crianças do 4.º ano do Centro Escolar das Laginhas foi o vencedor
do concurso “A Importância da Água em Albergaria-a-Velha”, promovido pela AdRA – Águas da
Região de Aveiro e pelo Município de Albergaria-a-Velha, no âmbito da “Agenda Municipal da
Educação”. Em segundo lugar, ficou a tela da EB1 de Fradelos.
No seu quadro, o Centro Escolar das Laginhas optou
por valorizar a água enquadrada no rico património
molinológico do Concelho. Já a EB1 de Fradelos
destaca a importância da água para as atividades
económicas, como a agricultura, e a proteção da
floresta contra o flagelo dos incêndios. A escola
vencedora vai receber um prémio monetário de 300
euros e, juntamente com a segunda classificada,
participar numa atividade pedagógica dinamizada
pela AdRA.
A Importância da Água em Albergaria-a-Velha
é um concurso interescolar de expressão artística
dirigido a todas as turmas do 4.º ano de escolaridade.
Foram entregues, às oito turmas participantes,
telas e materiais de pintura, e as crianças foram
convidadas a exercitarem a sua imaginação e a
colocar num quadro a sua arte, para expressarem o
valor e peso que a água tem no dia-a-dia.

CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR RECEBERAM
SURPRESA MUSICAL NA QUADRA NATALÍCIA
Após vários meses de ausência física por causa da COVID-19, os técnicos
municipais do projeto “musicART”, que consiste no desenvolvimento
de sessões de expressão musical junto das crianças do Pré-Escolar,
regressaram aos jardins-de-infância e IPSS do Concelho para uma sessão
especial de músicas de Natal.
As canções apresentadas basearam-se nas sugestões enviadas durante o
1.º período, pelo que as crianças, já familiarizadas com os temas, puderam
acompanhar os “seus professores de música”, como faziam no passado. No final
de cada sessão, foi entregue um Pai Natal de chocolate e um postal a cada criança.
Com a evolução da pandemia, as atividades da Agenda Municipal da Educação
realizadas presencialmente nos estabelecimentos de educação pré-escolar ou nas
escolas, tiveram de ser adaptadas. Quer seja através da realização de vídeos, quer
através do envio regular de sugestões de atividades por meios digitais, educadoras,
docentes e crianças continuam a usufruir de ações de complemento às atividades
letivas, como a música, o exercício físico a promoção da leitura.
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MELHORES ESTUDANTES ALBERGARIENSES
DISTINGUIDOS PELO MUNICÍPIO
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha atribuiu os “Prémios de Mérito Escolar” aos melhores
estudantes do 6.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º ano do ano letivo 2019/2020. Ao todo, foram distinguidos 18
jovens dos Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha e da Branca, Conservatório de Música
da Jobra e Colégio de Albergaria.
Os Prémios de Mérito Escolar consistem na atribuição de um certificado e prémio monetário aos alunos e
às alunas que obtiveram as melhores notas no ano letivo anterior, sendo uma forma de premiar a dedicação
e o trabalho nos estudos. Num ano atípico, em que o ensino teve de se reinventar para fazer face aos
constrangimentos da COVID-19, esta distinção também valoriza a resiliência e a capacidade de adaptação dos
mais novos, que não se desmotivaram com as mudanças súbitas nos últimos meses do ano letivo.
Os valores monetários atribuídos são de 150 euros, para o 6.º ano, 250 euros, para o 9.º ano, 300 euros para
o 10.º ano, 350 euros, para o 11.º ano, e de 400 euros, para o 12.º ano. Os nomes dos melhores estudantes
foram indicados pelos estabelecimentos de ensino e, no caso de haver mais do que um estudante do mesmo
ano, o valor do prémio é repartido. Tendo em conta os constrangimentos provocados pela pandemia, não
houve, este ano, sessão solene para a entrega dos Prémios de Mérito Escolar, tendo cada aluno sido
recebido no Edifício dos Paços do Município numa data previamente marcada.

CÂMARA MUNICIPAL ATRIBUI 20 BOLSAS DE
ESTUDO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
No ano letivo 2020/2021, o Município atribuiu 20 bolsas de estudo
a estudantes Albergarienses. Novas tecnologias, Saúde, Direito,
Engenharias, Gestão e Turismo são algumas das áreas em que os jovens
estão a estudar em várias universidades do País, alguns já em fase de
mestrado.
Além de ser uma ajuda financeira importante para estudantes com dificuldades
económicas, a Autarquia salienta que a atribuição de bolsas de estudo é
“também uma forma de estimular a frequência de cursos superiores melhorando,
dessa forma, o tecido económico do Município e dotando-o de quadros
técnicos superiores, por forma a contribuir para um maior e mais equilibrado
desenvolvimento social, económico e cultural”.
A bolsa de estudo é uma prestação pecuniária, equivalente a 30 por cento do
salário mínimo nacional, para comparticipação nos encargos normais inerentes
à frequência do ensino superior pelos estudantes economicamente carenciados
residentes no Município. A bolsa de estudo tem a duração de 10 meses,
correspondente ao ano escolar e é paga em prestações mensais.
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ALUNOS DO 1.º CICLO RECEBERAM TABLETS
No âmbito do “Programa de Desenvolvimento Tecnológico da Educação – Rede de Inovação em
Educação do Município de Albergaria-a-Velha”, a Câmara Municipal entregou tablets nas escolas
do 1.º Ciclo da rede pública do Concelho. Esta iniciativa, que inclui também as licenças de manuais
digitais, implicou um investimento de 211 763,69 euros e abrange 455 estudantes do 3.º e 4.º ano. É
de salientar que todas as crianças do 1.º Ciclo já têm acesso gratuito à Escola Virtual.
Devido à pandemia da COVID-19, a comunidade educativa debateu-se com a necessidade imperiosa de
utilizar as plataformas digitais de comunicação como meio primordial para a partilha de saberes entre alunos,
encarregados de educação e docentes. Com efeito, o cenário pandémico impulsionou e criou a oportunidade
de acelerar o processo-aprendizagem numa ótica digital e informatizada.
Nas visitas às escolas, o Executivo Municipal motivou as crianças a utilizarem as várias potencialidades
disponibilizadas pelas ferramentas digitais, de forma a melhorem o seu desempenho escolar, sempre com
responsabilidade. Os tablets podem ser utilizados em contexto de sala de aula, mas também em casa, sempre
que o docente o autorize. Tal como os manuais escolares, esta nova ferramenta de trabalho está ao cuidado de
cada aluno enquanto estiver no 1.º Ciclo, devendo ser manuseada com cuidado, para estar em boas condições
para os colegas que vierem a seguir.
Para Catarina Mendes, Vereadora da Educação, “este é mais um passo na melhoria sistemática das condições
de aprendizagem dos nossos alunos. Acredito que a inovação tecnológica e a melhoria significativa dos edifícios
escolares complementam o esforço e a dedicação dos professores e educadores. É mais um investimento na
Educação!”
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PROGRAMA DE DESPORTO ADAPTADO
COM BALANÇO POSITIVO EM TEMPOS
DE PANDEMIA
Não obstante os constrangimentos provocados
pela COVID-19 desde março do ano passado,
o “Programa de Desporto Adaptado de
Albergaria-a-Velha” manteve-se ativo em 2020,
tendo realizado um total de 526 aulas/treinos,
envolvendo 48 participantes.
Foram criadas aulas online de exercício físico
individualizadas, planeadas e filmadas, adaptadas
a cada participante (tendo em conta as suas
capacidades)
e,
posteriormente,
enviadas,
juntamente com a explicação e indicação dos
exercícios a fazer. Após o envio do plano de treino,
era feito o acompanhamento, com o auxílio dos
pais – tiravam-se dúvidas, ajustavam-se exercícios e
controlava-se a PSE (Perceção Subjetiva de Esforço)
e a motivação. Estas aulas foram muito bem aceites,
quer pelos participantes, quer pelos pais, que, muitas
vezes, acompanharam os seus filhos na atividade
física.
Embora no verão tenham sido organizadas sessões
individuais de exercício físico ao ar livre, as aulas
online continuam a ter uma presença forte no
desenvolvimento do Programa de Desporto
Adaptado. Quando as condições meteorológicas
o permitem, a Técnica de Desporto desloca-se às
instituições e desenvolve as aulas no exterior, com
respeito pelas normas de segurança e distanciamento
físico.

SEMANA EUROPEIA
DO DESPORTO
O Município de Albergaria-a-Velha assinalou
a Semana Europeia do Desporto, de 23 a 30
de setembro, com um programa de atividades
gratuitas.
A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa
desenvolvida pela Comissão Europeia, com o
objetivo de promover o desporto e a atividade física,
incentivando cada pessoa a ser ativa no dia-a-dia,
contrariando os comportamentos sedentários.
Ao longo da semana, crianças e adultos puderam
usufruir do regime livre nas Piscinas Municipais da
Branca e São João de Loure e fazer uma avaliação
da sua condição física, com conselhos práticos para
melhorar a saúde e o bem-estar. O programa incluiu
ainda sessões de desporto adaptado, o passeio
Pateira sobre Rodas - parceria com a Associação
BioLiving -, uma campanha de sensibilização sobre
pausas ativas no trabalho e, no dia 27, a Avenida
Bernardino Máximo de Albuquerque foi encerrada
ao trânsito e transformou-se num campo para a
prática do basquetebol.

Ciente de que o Programa de Desporto Adaptado
é bem-sucedido na promoção da integração das
pessoas portadoras de deficiência e/ou incapacidade
na dinâmica desportiva do Concelho, o Município
celebrou, em janeiro, um novo contrato-programa
de desenvolvimento desportivo com a APPACDM de
Albergaria-a-Velha.
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MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA
DISTINGUIDO PELA ADAPTAÇÃO DO DESPORTO
EM TEMPOS DE COVID-19
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, no âmbito dos reconhecimentos
de boas práticas por parte do Programa Municípios Amigos do Desporto,
foi distinguida em duas categorias que destacam a capacidade de
adaptação das atividades e programas desportivos aos constrangimentos
provocados pela COVID-19, nomeadamente, com o recurso aos meios
digitais. A plataforma online Cidade Social atribuiu a Albergaria-a-Velha o
Prémio Presença Digital do ANO 2020, entre municípios de 10.000 a 50.000
habitantes, e o Prémio Intervenção COVID-19 Recomendada 2020. É de
referir que, em relação à primeira distinção, o Município obteve uma das
três melhores pontuações.
Nos últimos tempos, devido à pandemia COVID-19, os municípios tiveram de encontrar, iniciar ou intensificar
os contactos com os seus utentes e participantes em atividades e programas desportivos através de formas
digitais. A atribuição das distinções Município Amigo do Desporto deste ano versou sobre a presença
digital dos municípios relativamente à atividade física e ao desporto, bem como a sua intervenção durante
o período da pandemia para manter a promoção da prática desportiva, com as devidas adaptações. Todas
as candidaturas aos prémios 2020 foram votadas pelos Municípios Amigos de Desporto e pela Cidade
Social.
Desde o primeiro Estado de Emergência, a Autarquia Albergariense tem utilizado os meios digitais como um
canal de comunicação privilegiado com os munícipes. No que diz respeito ao Desporto, foram disponibilizados
na Bolsa de Informação COVID-19, na página de Internet do Município, os planos de contingência próprios,
os despachos relativos ao encerramento e posterior reabertura dos equipamentos desportivos municipais,
bem como as novas regras de funcionamento e as atividades disponíveis em cada momento específico. Todos
estes documentos foram partilhados nas redes sociais, nas páginas de facebook do Município e Desporto, e
divulgados junto da comunicação social local e regional.
Os meios digitais também revelaram ser uma ferramenta privilegiada para manter, num novo formato, alguns
projetos municipais, como as oficinas do Programa Idade Maior, dirigidas ao público sénior, e o Saltitar,
para as crianças do pré-escolar. No canal youtube do Município, também tem sido frequente a disponibilização
de vídeos na área da atividade física, com destaque para a promoção da utilização da bicicleta em segurança.
Além destas iniciativas, o Município foi adaptando alguns dos seus projetos desportivos e criando novos à
medida que algumas restrições se foram gradualmente levantando. O Programa de Desporto Adaptado
e os treinos do Centro Municipal de Marcha e Corrida voltaram a funcionar com menos praticantes em
simultâneo e por inscrição prévia.
Em tempos de pandemia, a Câmara Municipal continuou a investir nas infraestruturas e criou um circuito de
manutenção na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha. Nestes tempos atípicos, a Autarquia também manteve
a participação em atividades internacionais, com destaque para a Semana Europeia da Mobilidade e a
Semana Europeia do Desporto.
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JOSÉ MATOS APRESENTOU LIVRO
SOBRE GUERRA NA GUINÉ NO
CINETEATRO ALBA

CICLO ENCONTROS COM LETRAS
TROUXE RICARDO OLIVEIRA À
BIBLIOTECA MUNICIPAL

José Matos, investigador independente em
História Militar, esteve no Cineteatro Alba na
tarde de 17 de outubro para apresentar o livro
“Nos Meandros da Guerra: O Estado Novo e a
África do Sul na Defesa da Guiné” que escreveu
em coautoria com Luís Barroso.

O poeta Albergariense Ricardo Oliveira foi
o mais recente convidado do ciclo Encontros
com Letras, que teve lugar a 10 de outubro,
na Biblioteca Municipal. Na sessão, o autor
apresentou a sua última obra “Do Mar à
Montanha - escutando os ruídos da Vida”.

Nos últimos anos da guerra colonial, o regime
português estabeleceu uma aliança secreta com a
África do Sul e a Rodésia com vista a combater os
movimentos de guerrilha em Angola e Moçambique.
Com recursos financeiros muito limitados, Portugal
não hesitou em pedir ajuda à África do Sul, que em
1974 concedeu ao País um avultado empréstimo
para financiar a guerra nas grandes colónias austrais
e, sobretudo, para evitar o colapso militar na Guiné,
onde uma derrota militar se afigurava cada vez como
mais provável perante uma guerrilha fortemente
armada.

O livro é um encontro entre a poesia e a realidade,
profundos ensaios sobre a partilha e a solidão numa
viagem pela eternidade do passado, presente e
futuro. É uma obra de contemplação, onde o autor
reflete percursos e momentos da vida como quem
olha paisagens que passam fugidias, geografias
de incontornáveis e doridos desejos de liberdade,
felicidade e amor.
Ricardo Oliveira respondeu a questões sobre o seu
percurso na poesia e, no final da sessão, houve uma
sessão de autógrafos.

Foram os meandros desta estratégia que se
pretendeu traçar no livro, tendo como finalidade
descrever em que consistiam e em que contexto é que
ocorreram. No Espaço Café-Concerto do Cineteatro
Alba marcaram presença muitos ex-combatentes
da Guerra Colonial, que partilharam experiências
e colocaram questões, que José Matos esclareceu
tendo em conta as suas investigações.
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ENCONTRO ONLINE PARA ALÉM DE PRINCESAS E
DRAGÕES COM 400 INSCRIÇÕES
Tendo em conta os constrangimentos provocados pela COVID-19,
o Encontro Formativo “Para Além de Princesas e Dragões” teve de
reinventar-se online e estender-se no tempo, de 16 de setembro a 3
de outubro. No entanto, o novo formato garantiu o maior número de
inscrições de sempre – 400 – com participantes de todo o País a aceder aos
conteúdos disponibilizados na plataforma digital.
“Participar neste encontro é integrar a grande família das bibliotecas, das escolas
e dos leitores”, referiu Catarina Mendes na sessão de abertura. A Vereadora
da Educação apelidou os participantes de “cúmplices” neste novo desafio de
promoção da leitura num encontro à distância e salientou o elevado número de
participações “de Miranda do Douro a Loulé”.
A formação de leitores autónomos e críticos é o grande desafio das bibliotecas,
que requer uma permanente atualização das práticas dos mediadores de leitura.
Consciente desta realidade, a Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha, em
articulação com a Coordenação Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares
pretendeu, através deste momento formativo, contribuir para a redescoberta do
prazer de ler, reinventando a motivação para a leitura e escrita, a base fundacional
de todas as literacias.
O encontro formativo contou com momentos assíncronos, com a disponibilização
de conteúdos elaborados pelos oradores na plataforma digital, e sessões síncronas,
onde as pessoas participantes puderam colocar questões e tirar dúvidas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTEVE APOSTA EM
EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS
Mesmo em tempos de pandemia, a Biblioteca Municipal continua a ser um
espaço privilegiado de divulgação das várias artes visuais.
No último trimestre de 2020, esteve patente a exposição “Um Grão na Asa”,
constituída por trabalhos desenvolvidos na residência artística com o mesmo
nome, que decorreu na Quinta das Relvas. Sete jovens artistas, atualmente a viver
em Portugal, exploraram novas possibilidades nas artes visuais ao longo de duas
semanas e o resultado pôde ser apreciado na Biblioteca Municipal.
No início de janeiro, foi inaugurada a exposição de fotografia “Joshua Benoliel,
Repórter Parlamentar 1906-1924”. Na mostra, foram apresentadas imagens
relativas ao período em que o destacado jornalista e fotógrafo acompanhou os
eventos no Parlamento, registando os últimos anos da Monarquia e o início da
República, um período bastante conturbado na História de Portugal.
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REDE DE BIBLIOTECAS PROMOVEU
FORMAÇÃO SOBRE LITERACIA
FAMILIAR E EMERGENTE
“Encontros com (A) Educação: literacia familiar
e literacia emergente” é o nome da ação online
que a Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha
promoveu no dia 20 de janeiro, com recurso ao
Google Meet. A formação de curta duração foi
dirigida a educadoras, docentes do 1.º Ciclo e
professoras bibliotecárias do Concelho e contou
com 39 participantes.
À democratização do acesso à escola nem sempre
corresponde a democratização do sucesso, situação
bem evidenciada em dois estudos que incidem
nos primeiros anos de escolaridade, um nacional,
Aprender a ler e a escrever em Portugal, e outro
internacional, o PIRLS 2016. Tendo por base os
seus resultados - o decréscimo de competências
de leitura - e constituindo a literacia da leitura uma
competência vital para o pleno desenvolvimento
e maturidade intelectual do indivíduo e para o
exercício da sua cidadania, a Rede de Bibliotecas
de Albergaria-a-Velha pretende contribuir para o
desenvolvimento de programas de literacia familiar
em contexto escolar, tendo em vista a capacitação
parental e o desenvolvimento de competências de
literacia emergente.

TEATRO ONLINE AJUDA
ESTUDANTES ALBERGARIENSES
A COMPREENDEREM OBRAS
LITERÁRIAS
Na impossibilidade de os estudantes se
deslocarem ao teatro neste Estado de
Emergência, o teatro chegou às salas de aula
das turmas do 5.º ano do Concelho em formato
online.
No âmbito do projeto “Raízes de Leitura”, a Rede
de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha promove,
todos os anos, espetáculos de teatro sobre obras
abordadas nas aulas de Português no 2.º Ciclo do
Ensino Básico. Este ano, tendo em conta a situação
pandémica do País, a dramatização do livro “A
Viúva e o Papagaio”, de Virginia Wolf, para os
estudantes do 5.º ano, foi gravada em vídeo, sendo
apresentada e trabalhada, em janeiro, nas salas de
aula das escolas do 2.º Ciclo. A iniciativa abrangeu
perto de 260 estudantes.
A peça online foi produzida pela Start-teatro e
contou com as interpretações de Cláudia Stattmiller
e João Blytz.

O contexto familiar e a sua influência no processo
de apropriação da linguagem escrita, as atividades
facilitadoras do desenvolvimento da literacia
emergente, bem como o reforço da intervenção da
biblioteca escolar no diálogo com as famílias foram
alguns dos assuntos abordados na ação de formação.

PÁG. 25

ALBERGARIA EM REVISTA

CULTURA

CINETEATRO ALBA VOLTOU A RECEBER
GRANDES ESPETÁCULOS
No último trimestre de 2020, a Sala Principal do Cineteatro Alba voltou a
receber grandes espetáculos nacionais, alguns deles, reagendamentos de
eventos cancelados durante o primeiro confinamento. O Espaço Café-Concerto
também manteve uma programação regular, com as atuações de Fabíola, Joana
Almeirante, Júpiter & Le Bruit, Luíz Caracol, Maat Saxophone Quartet, S.
Pedro e Tape Junk & Frankie Chavez.
1

2

4

3

5

1 Insónia, com Fernando Mendes
2 Lena d’ Água
3 Festival MI – Pinóquio
4 O meu País já não existe
5 Tiago Bettencourt
6
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LUGAR DAS CORES 2020
COM BALANÇO POSITIVO

1

“Apesar das contingências relativas à situação pandémica que limitaram
a concretização de determinados projetos e obrigou a adaptar toda a
programação, tendo em conta o cumprimento das medidas de segurança,
o balanço é francamente positivo”, salientou Delfim Bismarck, Vereador da
Cultura do Município, sobre a edição 2020 do Lugar das Cores. Ao longo de dois
fins de semana, houve música, histórias, cinema, circo e a passagem do Pai Natal
em trenó pelas ruas do centro urbano.

2

4

3

5

1 Concerto De Natal, com A Orquestra Filarmonia das Beiras
2 JMP Street Band
3 Leitura Encenada Histórias Pequenas de Bichos Pequenos,
de Álvaro Magalhães
4 Passagem do Pai Natal pelo Centro Urbano de Albergaria-A-Velha,
em Parceria com os Bombeiros Voluntários
5 Gala de Circo
6

6 Iluminação de Natal
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APRESENTAÇÃO DO SÉTIMO
NÚMERO DA REVISTA
ALBERGUE
Arquitetura,
arte
sacra,
genealogia,
tanatologia, biografia e património natural.
Estas são as principais áreas abordadas nos
11 artigos que compõem o sétimo número da
Revista “Albergue – História e Património de
Albergaria-a-Velha”, apresentada ao público
na tarde de 7 de novembro. Ao contrário da habitual sessão na Biblioteca Municipal, a edição de
2020 teve de ser realizada, em segurança, no Cineteatro Alba, dado o grande número de pessoas
a quererem estar presentes num evento, que é já uma referência na programação cultural do
Município.
“Tempos estranhos estes, que vivemos”, reconheceu Delfim Bismarck, Vice-Presidente da Câmara Municipal
e editor da Revista Albergue. No entanto, o autarca salientou que a nova realidade pode potenciar novas
vivências e rotinas, com a leitura “a ser uma boa aliada de uma vida intelectualmente equilibrada e estimulante”
e a “História com a qual tanto se aprende” a ser novamente valorizada.
A Revista Albergue, no seu sétimo número, volta a promover o estudo e a compreensão da História local,
contando com a colaboração graciosa de investigadores, historiadores e outros especialistas, que revelam
aspetos, muitas vezes desconhecidos, sobre o património, as gentes e os eventos que marcaram o Concelho.
Delfim Bismarck salientou que, desde o lançamento do primeiro número, já foram publicadas mais de 2000
páginas e centenas de fotografias, algumas inéditas, e com as quais se vai aumentando o acervo histórico
local.
António Loureiro, Presidente da Câmara Municipal, também reforçou a importância da revista para a
preservação da memória de Albergaria-a-Velha. “Este património de todos nós não estava a ser partilhado.
Se não fosse esta partilha, este perpetuar do conhecimento para o futuro, muito se iria perder e o Município
ficaria mais pobre”. Ciente da importância da Revista Albergue, o autarca deixou o desafio para que mais
pessoas participassem neste projeto, que já contou com mais de 80 colaboradores ao longo de sete números.
“Há muito conhecimento guardado em gavetas lá em casa”, referiu.
Na sessão de apresentação, houve ainda espaço para vários autores explicarem o
tema que abordam na edição de 2020, bem como o motivo que os impulsionou a
associarem-se à revista, que é já um objeto de coleção para muitos Albergarienses.
Estando o primeiro número já esgotado há muito tempo, Delfim Bismarck
anunciou a sua reedição, que pode ser adquirida, juntamente com os outros
números, na Biblioteca Municipal. O preço de cada revista é de 10 euros.
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MUNICÍPIO CELEBRA
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
COM ASSOCIAÇÃO BIOLIVING
O Município de Albergaria-a-Velha pretende
continuar a aprofundar e concretizar diversas
ações de parceria, com o mote da Associação
“Natureza e Educação para Todos”, sendo certo
que, para que o trabalho a nível da conservação
da natureza seja eficaz, é necessário educar e
formar, não obstante as dificuldades acrescidas
motivadas pelo atual contexto de pandemia
COVID-19.
Neste contexto, no passado dia 17 de dezembro,
celebrou um protocolo de cooperação com a
Associação BioLiving a fim de continuar a
concretizar diversas ações de parceria a nível da
conservação da natureza e educação ambiental. No
âmbito deste documento, o Município atribui uma
comparticipação financeira à associação no valor
global de 2500 euros.
Os municípios dispõem de atribuições várias, das
quais se destacam o Ambiente e a Promoção do
Desenvolvimento, fazendo parte da estratégia
municipal a preservação da natureza, dos recursos e
património natural do Concelho, que urge continuar
a estudar, conhecer e divulgar, aumentando as ações
e a sensibilização de toda a população, ainda que
com recurso a meios digitais ou alternativos, tendo
em conta a atual situação pandémica que se vive no
País.

ESCOLAS RECEBEM
ECOPONTOS
DOMÉSTICOS
Com o objetivo de incrementar hábitos de
reciclagem desde cedo, a Câmara Municipal
distribuiu, no 1.º período letivo, um conjunto
de 3 ecopontos domésticos (embalagens, vidro
e papel/cartão) nas 65 salas do 1.º Ciclo do
Ensino Básico e da Educação Pré-escolar da rede
pública do Concelho.
Com esta iniciativa, que vem de encontro a uma
necessidade manifestada pela comunidade escolar,
a Autarquia quer sensibilizar crianças, docentes e
auxiliares de ação educativa para a importância da
reciclagem na preservação do meio ambiente, na
medida em que reduz drasticamente a quantidade
de lixo depositado em aterros e permite a criação
de novos produtos. Esta é uma de muitas iniciativas
que conta com o apoio de todas as freguesias do
Concelho.
Ao reciclar, estamos a proteger os recursos do
planeta e a garantir um melhor futuro às gerações
mais novas.

Ao longo dos últimos anos, a Associação BioLiving
tem sido um parceiro essencial na prossecução dos
objetivos municipais nestas áreas, sendo possível
destacar a colaboração na dinamização de diversas
atividades de âmbito ambiental.
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ALBERGARIA-A-VELHA PARTICIPA NA SEMANA
EUROPEIA DA MOBILIDADE
O Município de Albergaria-a-Velha organizou um conjunto de atividades
de promoção da mobilidade suave entre 16 e 22 de setembro, no âmbito
da Semana Europeia da Mobilidade 2020. Com o tema “Emissões Zero,
Mobilidade para todos”, a iniciativa refletiu os objetivos ambiciosos de
um continente neutro em termos de emissões de carbono até 2050 e
pretendeu também realçar a importância da acessibilidade a transportes
com emissões zero, promovendo um quadro inclusivo que envolva todos
nós.
Na manhã do dia 16, n’ A Praça, dois voluntários disponibilizaram-se para levar
as compras efetuadas pelos munícipes a casa na atividade “Vai e Volta – A
Malta Transporta”. Este serviço, realizado com cargo-bikes, é gratuito e pode
ser solicitado ao longo de todo o ano. As entregas podem ser feitas dentro do
perímetro urbano num raio de 2,5 quilómetros.
A 17 e 18 houve duas formações MOB.A Workshop na Incubadora de Empresas
e Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha. No primeiro dia, a população em
geral pôde aprender a utilizar bicicletas elétricas, cargo-bikes e trotinetes e, no
segundo dia, crianças e jovens até aos 16 anos puderam aprender a andar de
bicicleta. Também para os mais novos, decorreu uma ação de sensibilização para
o uso da bicicleta na cidade em segurança no dia 21, dinamizada pela GNREscola Segura e com a parceria dos Agrupamentos de Escolas. No Dia Europeu
Sem Carros, a 22 de setembro, a Avenida Bernardino Máximo de Albuquerque
esteve encerrada ao trânsito para um dia de brincadeiras com veículos amigos do
ambiente.
O programa Albergariense da Semana Europeia da Mobilidade também
incluiu dois passeios. No sábado, 19 de setembro, foi organizado um Tour pela
Rota dos Moinhos com a Associação Patrulheiros e, no domingo, teve lugar mais
uma edição da Pateira Sobre Rodas, uma parceria com a Associação BioLiving.
Neste dia, foi ainda inaugurado o Circuito de Manutenção na Zona Industrial –
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha, que
foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo.

PÁG. 30

ALBERGARIA EM REVISTA

AMBIENTE

SEMANA EUROPEIA PARA A PREVENÇÃO DE RESÍDUOS
Decorreu de 21 a 29 de novembro a “Semana Europeia para a Prevenção de Resíduos” e o Município
de Albergaria-a-Velha participou nesta rede europeia pela primeira vez com um conjunto de
iniciativas.
A adesão às diversas ações foi um sucesso tendo como pontos altos a publicação do vídeo sobre ações verdes
no Município de Albergaria-a-Velha, que mostra que, com a ajuda de todos, o nosso concelho está mais
limpo; e a conferência online “Desafios dos Municípios para a Economia Circular: Bioresíduos” que
motivou a participação de vários especialistas na matéria e mais de 160 participantes inscritos, sobretudo de
Municípios, Empresas do Setor, Entidades Gestoras e Universidades. Neste webinar, foram convidados para
partilhar experiências a APA – Agência Portuguesa do Ambiente; a Sociedade Ponto Verde; a Associação
BioLiving; a EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E.M., S.A.; a EAmb Esposende Ambiente,
E.M.; e a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A.
O Município de Albergaria-a-Velha entende que é fundamental conhecer diferentes realidades, boas práticas
e fazer uma boa análise de custos/benefícios de cada solução que existe atualmente, adaptando-a à sua
realidade e ao seu Concelho e que o sucesso da recolha seletiva depende de todos nós e do envolvimento de
todas as entidades.
Para além destas iniciativas, no decorrer da semana foram distribuídos jogos didáticos reutilizáveis aos alunos
do Pré-escolar e 1.º Ciclo; foi lançado o desafio para a limpeza dos PCs e telemóveis - sensibilização para a
redução dos resíduos invisíveis e; foram elaborados vários vídeos transmitidos on-line para que seja possível
com o que temos em casa criar decorações e presentes de natal verdadeiramente ecológicos.
Os vídeos, a sessão do Webinar, bem como o material referente a esta semana encontra-se disponível
na página de Internet do Município.
A Semana Europeia para a Prevenção de Resíduos visa aumentar a consciencialização sobre a enorme
quantidade de resíduos que todos nós geramos inconscientemente. É necessário tornar esse desperdício visível
para tomar decisões informadas ao escolher que produto comprar e assumir a responsabilidade pela nossa
pegada.

PÁG. 31

ALBERGARIA EM REVISTA

AMBIENTE

TONELADAS RECOLHIDAS

EVOLUÇÃO DE TRATAMENTO DE RSU

No período compreendido entre 2015 a
2020, o Município de Albergaria-a-Velha
duplicou a percentagem de recolha
seletiva de Resíduos traduzindo-se em
12,61% do valor total da recolha de
RSU.
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MAIS DE 250 MIL EUROS PARA A REQUALIFICAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA DA BRANCA
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha adjudicou as obras de requalificação da Escola Básica da
Branca pelo montante de 255 741,02 euros, mais IVA. A empreitada, a iniciar brevemente, tem um prazo
de execução de 210 dias.
Construída nos anos 1994/1995, a Escola Básica da Branca, que inclui o 2.º e 3.º Ciclos, foi alvo de uma
avaliação técnica ao estado de conservação. Além da cobertura em fibrocimento - que por si só obriga a uma
intervenção para cumprimento da legislação em vigor e salvaguardar as questões ambientais e de saúde pública
da comunidade escolar – o edifício apresenta outros problemas relevantes, sobretudo ao nível da degradação
decorrente do uso e exposição climatérica. Considera-se ainda prioritária uma intervenção mais profunda para a
recuperação dos sanitários de apoio ao bloco de aulas e refeitório e a recuperação de platibandas.
A cobertura de todo o edifício será retirada e substituída por um isolamento térmico e cobertura em painéis
sandwich, constituído por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado, com lã mineral, melhorando a
eficiência térmica e energética do edifício. Com a colocação desta nova cobertura, será feito o revestimento das
caleiras e a recuperação das platibandas em betão armado com deficiências, oxidação e corrosão das armaduras.
Quanto aos sanitários existentes no rés-do-chão do edifício, a intervenção irá abarcar os pisos, paredes e tetos,
com a substituição de equipamento sanitário, assim como as portas e armaduras existentes por LED, contribuindo
para a eficiência energética do edifício.

INÍCIO DA EMPREITADA PARA CENTRO
INTERPRETATIVO DA PATEIRA DE FROSSOS
No âmbito do projeto de valorização e dinamização da Pateira de Frossos para
o turismo sustentável, a Câmara Municipal deu início às obras de remodelação
e ampliação da antiga Casa do Professor em Frossos com o objetivo de criar
o Centro Interpretativo da Pateira de Frossos, cujo investimento ascende a
165.000,00 euros.
O projeto comtempla a criação de uma área pública com uma receção ao visitante,
auditório, sala polivalente/ exposição permanente, sala de formação/exposições
temporárias, cozinha/sala de oficinas práticas. Está também previsto um open space
com 6 postos de trabalho e uma sala de reuniões. O centro terá ainda um espaço
de laboratório, casas de banho públicas e o restante terreno, sem construção, será
disponibilizado para uma horta pedagógica e viveiro, com telheiro de apoio para
atividades no exterior.
O Centro Interpretativo da Pateira de Frossos vem complementar a oferta de
equipamentos existentes, promovendo a dinamização de diversas atividades –
exposições, oficinas, visitas orientadas – que potenciem o conhecimento das riquezas
naturais da zona Ribeirinha do Rio Vouga.
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BENEFICIAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE
TRANSPORTES DE ALBERGARIA-A-VELHA
Teve início a obra de beneficiação do Centro Coordenador de Transportes
no valor de 279 500,92 euros e um prazo de execução de 180 dias.
O projeto de beneficiação engloba o tratamento das fachadas com materiais mais
resistentes e de fácil manutenção, como a colocação de chapa nas paredes e
colunas. As caleiras e tubos de queda para as águas pluviais vão ser substituídos,
bem como as caixilharias das janelas e a claraboia e vitral associado. Será colocado
isolamento termo - acústico nas paredes exteriores. Os tetos e as paredes interiores
serão pintados e haverá a substituição do piso no cais de embarque e em algumas
zonas pontuais de circulação.
O Centro Coordenador de Transportes de Albergaria-a-Velha, com
excelentes acessibilidades, assume um papel de grande importância na mobilidade
na Região Centro do País, pelo que é objetivo da Câmara Municipal transformálo num equipamento mais moderno e funcional, garantindo uma resposta mais
eficiente e eficaz à população.

ESTÁDIO MUNICIPAL DA
BRANCA VAI TER PISTA DE
TARTAN
O Município vai colocar uma pista de tartan
no Estádio Municipal da Branca para a prática
oficial de atletismo. A empreitada implica um
investimento de 310 mil euros e tem um prazo
de execução de 120 dias.
A pista de atletismo em tartan vai ter as medidas
oficiais e respeitar as características técnicas exigidas
pelas entidades que regulam a modalidade do atletismo, nomeadamente a Federação Internacional
de Atletismo. A pista é constituída por um anel de
quatro corredores, com seis na reta da meta, e uma
cola de saída. Estamos perante um piso de performance “rápido”, de cor azul claro. Vai existir, ainda,
uma vala de obstáculos, uma zona de lançamento
do peso e uma meia-lua contrária, com corredor de
salto em comprimento e altura.
O novo espaço poderá ser utilizado em contexto escolar e desportivo, e tem características para acolher competições oficiais de âmbito
regional e nacional em diferentes disciplinas, nomeadamente lançamento do peso, saltos, velocidade, meio-fundo e fundo. Será certamente uma mais-valia para a Escola Profissional da Jobra, Art’J, considerando o curso profissional de Desporto e a tradição da Jobra ao
nível do atletismo. Esta era uma aspiração da freguesia, tendo sido uma obra considerada prioritária pela Junta de Freguesia da Branca.
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UM NOVO PARQUE DE LAZER
EM ALQUERUBIM
Em Alquerubim, na Quinta do Passal, já iniciaram os
trabalhos de construção de parque de lazer, com um
investimento superior a 249 mil euros.
O principal objetivo da intervenção passa pela criação
de espaços de recreio ativo, convívio e de circulação
pedonal, bem como de zonas verdes e um parque
infantil numa área com 25.628 m2.
Pretende-se com este novo espaço contribuir
para o desenvolvimento sustentável do Concelho,
reforçando a promoção de práticas saudáveis ao ar
livre

ARRANJO URBANÍSTICO
NO CENTRO DA RIBEIRA DE
FRÁGUAS
O centro da Ribeira de Fráguas, junto à Unidade
de Saúde e ao edifício da Junta de Freguesia, está
a ser requalificado, num investimento de cerca de
165 mil euros. A obra inclui a criação de passeio
na área confinante à EN 16-3 e à EM 553/ Rua do
Fílveda, de forma a garantir melhores condições
de acesso e utilização ao recinto junto à igreja,
bem como a construção de um muro de suporte
de terras e de vedação que delimite a frente Norte
e Poente. Inserida no muro, está a ser construída
uma edificação de apoio às atividades realizadas no
espaço.

ESPAÇOS VERDES
DO MUNICÍPIO
A Câmara Municipal aposta no embelezamento dos
espaços verdes de modo a que todos os Munícipes
possam usufruir destes locais. Para isso, conta com
a dedicação, profissionalismo e especialização dos
trabalhadores Municipais.
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1

1 Pavimentação da Rua da Cilha – Alquerubim
2 Pavimentação da Rua dos Gizes – São João de Loure
3 Execução de passeio na Rua Castro Matoso – Albergaria-a-Velha
4 Pavimentação da Rua Lopes Dias até ao aviário de Crestelo – Branca
5 Pavimentação da Travessa de São Julião – Branca
6 Execução de muro e correção de traçado – Telhadela, Ribeira de Fráguas
7 Pavimentação da Rua das Pombas – Valmaior
8 Colocação de abrigos nas entradas dos edifícios do pré-escolar e 1.º CEB do
Concelho

4

3

5

7
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Ata n.º 13
Data: 01-07-2020
Projeto Scratch4All
Deliberação: por unanimidade, ratificar os termos de aceitação do projeto
descrito.
6.º Concurso de Ideias de Negócio 2020 - Prémios
Deliberação: por unanimidade, premiar as três equipas vencedoras através
da oferta de vouchers no montante de 200 euros/aluno (1.º lugar), 100 euros/
aluno (2.º lugar) e 50 euros/aluno (3.º lugar) válidos em lojas de informática
e eletrónica de Albergaria-a-Velha.
Cedência do Auditório do Edifício Municipal situado na Rua Américo Martins
Pereira, em Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Educalba – Associação de Cultura e Educação de Albergariaa-Velha, com isenção das taxas, para a realização de uma Assembleia Geral.
Cedência do Auditório do Edifício Municipal situado na Rua Américo Martins
Pereira, em Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Culturalb – Associação de Artes, Recreio e Cultura de
Albergaria-a-Velha, com isenção das taxas, para a realização de reuniões com
os encarregados de educação para a preparação do reinício da Ginástica
Rítmica.
Cedência do Auditório do Edifício Municipal situado na Rua Américo Martins
Pereira, em Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à AlbergAR-TE – Associação Cultural, com isenção das taxas,
para a realização de ensaios em residência artística “A Mais Longa Sinopse”.
Contrato de aquisição de serviços de cedência de espaços para formação
profissional – Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP – Centro de
Formação Profissional de Águeda – Ação 2020=20VA13 – Literacia Digital
- Inicial
Deliberação: por unanimidade, ratificar a decisão de cedência do espaço
solicitado com a taxa reduzida para 87,50 euros.
PAIPSS – Programa de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade
Social – 2.ª alteração
Deliberação: por unanimidade, aprovada.
Regulamento Programa Famílias Mais - candidatura
Deliberação: por unanimidade, aprovar a candidatura, da qual resulta um
apoio económico de 438,81 euros.
Declaração de Compromisso – Projeto “Partis – AlbergAR-TE”
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho nos termos do qual foi
aprovada e assinada uma Declaração de Compromisso de parceria com a
AlbergAR-TE.
Cedência de sala na Casa Municipal da Juventude
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à AHMA – Associação Humanitária Mão Amiga, com isenção
das taxas, para a realização de atendimento no âmbito do Centro de Apoio
Familiar e Aconselhamento Parental.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Warner Bros. ITVP
Portugal, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização
da gravação do programa “Terra Nossa”.
Subsídio ao Grupo Folclórico, Cultural e Recreativo de Albergaria-a-Velha

Deliberação: por unanimidade, manter o apoio e a quantia já paga
antecipadamente no montante de 4270 euros ao Grupo Folclórico, devendo
posteriormente e após a realização da deslocação a Tenerife, comprovar a
participação no evento.
Apoio material à Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação dos Amigos dos Animais
de Albergaria-a-Velha em espécie, através da entrega regular e faseada de
sacos de ração, num total de 160 unidades, a que corresponde um montante
total de 1672,80 euros.
Contrato de Comodato celebrado com a Donaldeia – Associação de
Promoção e Desenvolvimento Rural
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho que aprovou a minuta
do contrato de comodato, no âmbito da candidatura “Requalificação da
Antiga Escola Primária de Telhadela”.
Arranjo Urbanístico – Ribeira de Fráguas
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a empreitada à empresa ASO –
Construções, Lda., pelo montante de 164 886,51 euros, mais IVA, e prazo
de execução de 150 dias.

Ata n.º 14
Data: 15-07-2020
2.º Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo Corrupção e Infrações
Conexas – relatório de execução
Deliberação: a Câmara Municipal apreciou o relatório de execução
respeitante ao identificado 2.º Plano.
Listagem de bens doados ao e pelo Município – COVID-19
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.
Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais – período de
abertura de candidaturas, montante a dotar e definição de critérios
Deliberação: por unanimidade, definir a abertura do período de
apresentação de candidaturas entre os dias 14 de setembro e 23 de outubro
de 2020, afetando o montante de 100 000 euros..
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Rotary Club de
Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual, com isenção das taxas,
para a realização de sessão “Prémio de Mérito Escolar” e “Cerimónia de
Transmissão de Tarefas”.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Prave – Associação de
Promoção de Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual, com isenção das
taxas, para a realização de sessão de esclarecimento a comerciantes.
Cedência da Piscina Municipal de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Clube Ciconia
Ciconia, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização
de sessões de treino de natação de atletas federados.

Ata n.º 15
Data: 05-08-2020
Apoio material à Guarda Nacional Republicana de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o apoio material concedido à
Guarda Nacional Republicana, nomeadamente tinta e massa decorativa, no
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valor total de 2774,08 euros, destinados à pintura do Posto Territorial de
Albergaria-a-Velha.
Regulamento de Incentivos à Criação do Próprio Emprego no Município de
Albergaria-a-Velha – Programa de Incentivos 2020 – abertura de candidaturas
Deliberação: por unanimidade, determinar a abertura do período de
apresentação de candidaturas nas condições definidas no regulamento.
Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021
Deliberação: por unanimidade, aprovado.
Listagem de bens doados ao e pelo Município – COVID-19
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.
Aquisição ou comparticipação de testes à COVID-19 e serviços associados
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e as despesas
decorrentes da realização de 40 testes laboratoriais dirigidos à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.
Ação Social Escolar – concessão de auxílios económicos/ subsídios de estudo
aos alunos do 1.º CEB – ano letivo 2020/2021
Deliberação: por unanimidade, atribuir os auxílios económicos/subsídios de
estudo para comparticipação de materiais escolares, bem como as refeições
dos alunos do 1.º CEB, nos seguintes montantes: Escalão A – alimentação
100%; material escolar 16 euros; Escalão B – alimentação 50%; material
escolar 8 euros.
Programa de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social candidaturas
Deliberação: por unanimidade, admitir as candidaturas e aprová-las.
Acordo de colaboração entre o Município e o Ministério da Educação para
remoção de materiais de construção com amianto na sua composição, na
Escola Básica da Branca - ratificação
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e consequente
celebração do acordo de colaboração.
Acordo de colaboração entre o Município e o Ministério da Educação para
requalificação e modernização das instalações da Escola Secundária de
Albergaria-a-Velha - ratificação
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e consequente
celebração do acordo de colaboração.
Estabelecimentos de Ensino do 1.º CEB e Pré-Escolar da Rede Escolar Pública
do Município de Albergaria-a-Velha – assinatura de telefone
Deliberação: por unanimidade, suportar os custos com as assinaturas dos
telefones instalados nas Escolas do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar.
Apoio a atividades pedagógicas e aquisição de material didático e outro de
apoio a atividades escolares – Educação Pré-Escolar e 1.º CEB – Agrupamentos
de Escolas da Rede Escolar do Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, atribuir um subsídio aos Agrupamentos de
Escolas nos montantes indicados.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Agrupamento de Escolas da Branca
na publicação do Jornal Escolar “EI” , atribuindo um subsídio no montante
de 200 euros.
Cedência do Auditório do Centro Cultural de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
graciosa das instalações à Associação Social para Idosos com Vida, para a
realização de uma Assembleia Geral.
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Cedência da Sala Multiusos do Centro Cultural de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
graciosa das instalações à Banda Velha União Sanjoanense, para a realização
de ensaios de naipe.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
graciosa das instalações à AHMA – Associação Humanitária Mão Amiga,
para atendimento de famílias no âmbito do CAFAP.
“Parque da Quinta do Passal” – decisão de adjudicação
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a empreitada à Construtora
Paulista, Lda., pelo montante de 235 682,55 euros, mais IVA, e prazo de
execução de 180 dias.
“Beneficiação e Conservação de Vias de Comunicação – Zona Norte - 2020”
– decisão de adjudicação
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a empreitada à Construções
Carlos Pinho, Lda., pelo montante de 163 785,46 euros, mais IVA, e prazo
de execução de 120 dias.
“Beneficiação e Conservação de Vias de Comunicação – Zona Sul - 2020” –
decisão de adjudicação
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a empreitada à Paviazeméis –
Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo montante de 118 776,80 euros, mais
IVA, e prazo de execução de 120 dias.
“Centro Interpretativo Ambiental da Pateira de Frossos” – abertura de
concurso público
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta de início de
procedimento.

Ata n.º 16
Data: 19-08-2020
Promoção de Campanha de Esterilização de Animais de Companhia do
Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar as regras estabelecidas para a
campanha.
Acordo de Colaboração Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior,
no âmbito da candidatura “Criação de Suportes (Acessíveis e Inclusivos) da
Informação Turística do Município de Albergaria-a-Velha”
Deliberação: por unanimidade, ratificar a celebração do acordo.
Listagem de bens doados ao e pelo Município – COVID-19
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.
Subsídios e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar a AlbergAR-TE – Associação
Cultural na realização do encontro “Dos Modos Nascem Coisas – Festival
de Fazedores de Artes”, atribuindo um subsídio até ao montante máximo
de 5000 euros, bem como com o apoio logístico possível, de acordo com as
disponibilidades da Autarquia.
Apoio ao Desenvolvimento do Projeto de Atividade Física
Deliberação: por unanimidade, autorizar o apoio e parceria solicitadas pela
Prave para a promoção de aulas grátis de Yoga ao ar livre, nomeadamente a
autorização graciosa para utilização do espaço público.
Cedência da Piscina Municipal de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Ciconia Ciconia
Clube, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização
de sessões de treino de natação de atletas federados.
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Ata n.º 17
Data: 02-09-2020

Minuta de acordo de gestão a celebrar com a Infraestruturas de Portugal,
S.A., respeitante à execução de alargamento da plataforma ao km 4,560
da EN 16-3
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do acordo de gestão.

Protocolo de Cooperação a celebrar entre os Municípios de Albergaria-aVelha, Águeda e Sever do Vouga, relativo à execução da obra “EN 16 –
Execução Corte de Curvas e Construção de Aquedutos”
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de
cooperação.

Ata n.º 18
Data: 16-09-2020

Apoio financeiro à Freguesia de Alquerubim, destinado à pavimentação da
área de estacionamento exterior ao cemitério da freguesia
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de 25-09-2020 da Assembleia
Municipal sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-09-2020.

Modificação ao Orçamento (3.ª revisão) e às Grandes Opções do Plano (3.ª
revisão) do Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de 25-09-2020 da Assembleia
Municipal sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 16-09-2020.

Imposto Municipal Sobre Imóveis
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de 25-09-2020 da Assembleia
Municipal sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-09-2020.

Projeto de “Regulamento Municipal de Instrução dos Procedimentos
Administrativos”
Deliberação: por unanimidade, submeter o projeto de Regulamento
Municipal de Instrução dos Procedimentos Administrativos a sua consulta
pública.

Derrama
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de 25-09-2020 da Assembleia
Municipal sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-09-2020.
Participação no Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de 25-09-2020 da Assembleia
Municipal sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-09-2020.
Taxa Municipal dos Direitos de Passagem
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária de 25-09-2020 da Assembleia
Municipal sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-09-2020.
Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da pandemia
COVID-19
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Grupo Folclórico As Lavadeiras do
Vouga e o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Angeja nas despesas com a
pintura exterior da antiga Escola Primária da Cruz até ao montante de 400
euros.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Rotary Club
de Albergaria-a-Velha, com isenção das taxas, para a realização de um
espetáculo solidário contra o pólio com o artista Pedro Abrunhosa.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Agrupamento de
Escolas de Albergaria-a-Velha, com isenção das taxas, para a realização das
Jornadas dos Professores do Agrupamento.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao branquense Cristiano
Rios, com isenção das taxas, para a gravação de um CD.
Minuta de acordo de gestão a celebrar com a Infraestruturas de Portugal,
S.A., respeitante à execução de enrocamento de talude e alargamento da
plataforma da EN 16-3, entre o km 4,270 e o km 4,420
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do acordo de gestão.

Semana Europeia do Desporto 2020 – 6.ª edição - incentivos
Deliberação: por unanimidade, autorizar o acesso gratuito, durante o
período estipulado, às Piscinas Municipais a todos os munícipes, em regime
livre, bem como a oferta de 4 senhas de entrada livre a todos os que
participaram em pelo menos uma das atividades constantes do programa
comemorativo.
Atividade de basquetebol no âmbito da Semana Europeia do Desporto 2020
– 6.ª edição – encerramento de via
Deliberação: por unanimidade, aprovar o encerramento ao trânsito e o
traçado alternativo.
Dia Europeu Sem Carros – encerramento de via
Deliberação: por unanimidade, autorizar o encerramento ao trânsito
motorizado da Avenida Bernardino Máximo de Albuquerque, bem como o
respetivo traçado alternativo.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a CACF – Clube de Automóveis
Clássicos da Feira, com um subsídio até ao limite de 200 euros destinado às
despesas com a contratação de 3 militares da GNR no 5.º Rali Santa Joana
– Ponto Urbano.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao PCP de Aveiro, a
título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização de um
debate.
Cedência do Pavilhão Municipal de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Associação de
Instrução e Recreio Angejense, a título precário e pontual, com isenção das
taxas, para a realização de ensaios e concerto do 153.º aniversário.
Cedência da Piscina Municipal de S. João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Ciconia Ciconia
Clube, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para a realização
de treinos de natação por parte de atletas federados.
Biblioteca Municipal – Minuta de Declaração de Compromisso – Clean & Safe
Deliberação: por unanimidade, aprovar a assunção e assinatura de
Declaração de Compromisso com o Turismo de Portugal.
“Centro Interpretativo Ambiental da Pateira de Frossos” – adjudicação
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a empreitada à empresa Sociedade
de Construções Civis e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, SA, pelo
montante de 164 100,11 euros, mais IVA, e prazo de execução de 180 dias.
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Ata n.º 19
Data: 07-10-2020
Protocolos de parceria “Programação Cultural em Rede – Centro – 14-202012
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e assinatura dos
protocolos.
Protocolo de parceria – “Ciclovia Caima – Vouga”
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e assinatura do
protocolo.
Processo N.º 21/2020/Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar, com
isenção de taxas, a interrupção total do trânsito na estrada paralela à Estação
da CP, para a realização do evento “Dos Modos Nascem Coisas – Festival de
Fazedores de Artes”
Processo N.º 02/2020/Ruído
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho nos termos do qual foi
emitida, com isenção de taxas, a licença especial de ruído, para a realização
do evento “Dos Modos Nascem Coisas – Festival de Fazedores de Artes”
Processo N.º 02/2020/Eventos em Espaço Público
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho nos termos do qual
foi autorizada, com isenção de taxas, a realização do evento “Dos Modos
Nascem Coisas – Festival de Fazedores de Artes”
Prémios de Mérito Escolar – ano letivo 2019/2020
Deliberação: por unanimidade, atribuir os prémios de mérito escolar aos
alunos indicados pelos respetivos estabelecimentos de ensino.

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Branca Activa Sport Clube, com isenção das taxas, para a
realização de uma sessão de esclarecimentos sobre as recentes alterações às
leis do jogo futsal.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Companhia de Circo Contemporâneo Quando Sais à Rua,
com isenção das taxas, para a realização de filmagens de videoclip.
Cedência do Auditório e Salas de Apoio do Centro Cultural de S. João de
Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Jobra – Associação de Jovens da Branca - CMJ, com isenção
das taxas, para a realização de FCT’s.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo da Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
graciosa das instalações à Associação de Futebol de Aveiro para a realização
da Supertaça Feminina de Futsal.
Declaração de acordo – acolhimento do Festim no ano de 2021
Deliberação: por unanimidade, celebrar a declaração de acordo.
“Empreitada de Beneficiação do Centro Coordenador de Transportes” –
relatório final, adjudicação e minuta contratual
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a adjudicação
da empreitada à empresa Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas
– António Rodrigues Parente, SA, pelo montante de 279 500,92 euros, mais
IVA, e prazo de execução de 180 dias.

Aquisição ou comparticipação de testes à COVID-19 e serviços associados
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e as despesas
decorrentes da realização de 4 testes laboratoriais dirigidos à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.

Ata n.º 20
Data: 21-10-2020

Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da pandemia
COVID-19
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.

Protocolo de Cooperação entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o
Município de Albergaria-a-Velha, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa
da Floresta Contra Incêndios
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de
cooperação.

Programação da Rede Cultural e Criativa do Município – setembro a
dezembro de 2020 – Cineteatro Alba e outros equipamentos
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços de bilheteira para o ciclo
de programação.

Incubadora de Empresas de Albergaria-a-Velha – Isenção de Taxas prorrogação
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente.

Subsídio Época Desportiva 2020/2021 – antecipação de subsídio
Deliberação: por unanimidade, antecipar parte do subsídio anual referente
à época desportiva 2020/2021 ao Sport Clube Alba, no montante de 16
000 euros.

Processo N.º 2/2020/Peditórios
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a realização
de uma campanha de angariação de fundos no Mercado Municipal, com
isenção das taxas, pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Delegação
Regional do Centro.

Mecenato Cultural – Cineteatro Alba – donativo da empresa Quimalmel –
Químicos e Minerais, Lda.
Deliberação: por unanimidade, aceitar, agradecendo o donativo no
montante de 2000 euros a afetar exclusivamente à prossecução de fins de
carácter cultural.

Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da pandemia
COVID-19
Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Educalba – Associação de Cultura e Educação de
Albergaria-a-Velha, com isenção das taxas, para a realização de uma sessão
de esclarecimentos com os alunos.
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Minuta do protocolo a celebrar com a Associação Dignitude, no âmbito do
Programa “Vacinação SNS Local”
Deliberação: por unanimidade, celebrar o protocolo com a associação.
Projeto de Desporto Adaptado – Minuta de protocolo “Natação Adaptada
para Populações Especiais: Aprender a Nadar para Incluir, Formar para
Competir”
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo.
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Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar –
Atividades de Animação e Apoio à Família
Deliberação: por unanimidade, aprovar as minutas dos acordos de
cooperação a celebrar com as instituições.
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos
Alunos do 1.º CEB
Deliberação: por unanimidade, aprovar as minutas dos acordos de
cooperação a celebrar com as instituições.
Cedência do Auditório do Centro Cultural da Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Associação de Pais da Escola das Laginhas, com isenção das
taxas, para a realização de uma Assembleia Geral.
Cedência da Sala Multiusos do Centro Cultural de São João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Banda Velha União Sanjoanense, com isenção das taxas,
para a realização de uma reunião com Encarregados de Educação.
Cedência de espaços do Centro Cultural de São João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder graciosamente as instalações à ASIV
– Associação Social para Idosos com Vida, para a prossecução das suas
atividades.
Toponímia – Beco das Lages, Laginhas, Freguesia da Branca
Deliberação: por unanimidade, aprovar a alteração do topónimo Travessa
das Lajes para beco das Lajes.
“Estádio Municipal da Branca” – relatório final, decisão de adjudicação e
minuta do contrato
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a empreitada à empresa
Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda., pelo montante de 310
000 euros, mais IVA, e prazo de execução de 120 dias.
Execução de passeios na EN 16-3 entre o km 6+800 e o km 6+875 – minuta
de acordo de gestão a celebrar com a Infraestruturas de Portugal, SA
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do acordo de gestão.
Renovação da Rede AA na Avenida Bernardino Máximo de Albuquerque –
pavimentações – Albergaria-a-Velha – minuta de protocolo de repartição de
responsabilidades, encargos e comparticipação financeira a celebrar com a
AdRA – Águas da Região de Aveiro SA
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo.

Ata n.º 21
Data: 04-11-2020
Aquisição ou comparticipação de testes à COVID-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e as despesas
decorrentes da realização de 24 testes laboratoriais dirigidos à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha.
Cedência do Espaço Café-Concerto do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Culturalb – Associação
de Artes, Recreio e Cultura de Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual,
com isenção das taxas, para a realização da 14.ª edição “As Palavras
Possíveis…”

Revista Albergue – História e Património do Concelho de Albergaria-a-Velha
N.º 7 – fixação de preço
Deliberação: por unanimidade, fixar o preço da publicação em 10 euros.
Declaração de Acordo – acolhimento do 12.º Festim no ano de 2021 –
correção do montante afeto ao acordo
Deliberação: por unanimidade, aprovar a Declaração de Acordo, diferindo
o correspondente investimento de 18 000 euros e revogando a deliberação
tomada em reunião de 7 de outubro.
Minuta de protocolo de cooperação a celebrar com a Associação Musical
das Beiras, com o objeto de promover e implementar ações/concertos e
atividades culturais, especialmente no domínio musical
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de
cooperação.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube de Albergaria, com carater
excecional, na aquisição de uma viatura de 9 lugares, usada, comparticipando
em 25% do custo.
Subsídio Época Desportiva 2020/2021 – Clube de Albergaria – pedido de
adiantamento
Deliberação: por unanimidade, antecipar no corrente ano parte do subsídio
anual, no montante de 2500 euros.
Subsídio anual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante
total de 77 500 euros, relativamente às atividades desenvolvidas no ano de
2020.
Candidatura Centro 062-2020-10 – Capacitação dos Serviços da
Administração Pública – Sistema de Apoio à Transformação Digital da
Administração Pública – Delegação de competências na CIRA para realização
de iniciativas de promoção do procedimento de representação gráfica
georreferenciada, nos termos da Lei N.º 65/2019
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente.
Processo de Obras Particulares N.º 5/2019
Deliberação: por unanimidade, isentar a Associação de Infância D. Teresa
do pagamento de taxas devidas pelo procedimento de licenciamento para
construção de um jardim-de-infância e ATL.

Ata n.º 22
Data: 18-11-2020
Minuta do protocolo a celebrar com a Associação BioLiving
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo.
Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da pandemia
COVID-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.
Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude - adesão
Deliberação: por unanimidade, aprovar a adesão do Município à Rede
Nacional de Municípios Amigos da Juventude.
Apoio alimentar (ração) à Associação dos Amigos dos Animais de Albergariaa-Velha, no âmbito da pandemia COVID-19

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Prave – Associação de
Promoção de Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual, com isenção das
taxas, para a realização da sessão “Café com Empresários”.
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Ata n.º 23
Data: 27-11-2020 (reunião extraordinária)
Organização dos Serviços Municipais – Modelo de Estrutura Orgânica Nuclear
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 1812-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Extraordinária de 27-11-2020.
Organização dos Serviços Municipais – Regulamento da Estrutura e
Organização dos Serviços Municipais
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 1812-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Extraordinária de 27-11-2020.
Orçamento Municipal (Orçamento e Plano Plurianual Orçamental, Grandes
Opções do Plano e Mapa do Pessoal) do Município de Albergaria-a-Velha
para 2021
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 1812-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Extraordinária de 27-11-2020.

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos
Alunos do 1.º CEB – adenda do acordo de cooperação celebrado com a
Associação de Infância D. Teresa
Deliberação: por unanimidade, aprovar uma adenda ao acordo de
cooperação.
Livraria Municipal – Campanha Promocional de Natal
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta de preços promocionais
de venda de livros, com redução de 50% dos preços fixados, com exceção
da Revista Albergue.

Ata n.º 25
Data: 16-12-2020
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação dos Amigos dos
Animais de Albergaria-a-Velha, através da atribuição de um subsídio de 3000
euros, para execução de identificação eletrónica e vacinação antirrábica em
90 canídeos.

Programa de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social –
apoio financeiro anual
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.

Aquisição ou comparticipação de testes à COVID-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e a despesa decorrentes
da realização de 13 testes laboratoriais dirigidos à APPACDM de Albergariaa-Velha.

Ata n.º 24
Data: 02-12-2020

Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da pandemia
COVID-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.

Descentralização Administrativa – Transferência de Competências para a
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais – Saúde e Educação
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 1812-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-12-2020.

Atribuição de apoio financeiro à Associação Social para Idosos com Vida
Deliberação: por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no
montante de 3000 euros para a realização de ações de apoio à população.

Projeto de Regulamento Municipal de Instrução de Procedimentos
Administrativos
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 1812-2020 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 02-12-2020.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a APPACDM de Albergaria-a-Velha
nas despesas com os trabalhos de requalificação dos pisos e acessos aos
Moinhos de Porto de Riba, atribuindo um subsídio no montante de 20 000
euros.
Aquisição ou comparticipação de testes à COVID-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e a despesa decorrentes
da realização de 22 testes laboratoriais dirigidos aos colaboradores do
Município.
Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da pandemia
COVID-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.
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Projeto de Desporto Adaptado – minuta do Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo 2021, a celebrar com a APPACDM de
Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovada.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Associação Quinta das Relvas na
edição do catálogo “Um Grão na Asa”, adquirindo 20 exemplares.
Programa Geral de Natal – Lugar das Cores 2020 – Gala de Circo – fixação
de preços
Deliberação: por unanimidade, ratificar os preços de bilheteira para a Gala
de Circo.
“Execução e beneficiação de arruamento no Concelho – relatório final
Deliberação: por unanimidade, adjudicar a empreitada à empresa
Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda. Pelo montante de 283 860
euros, mais IVA, e prazo de execução de 120 dias.
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Município de Albergaria-a-Velha (Geral)
Serviço de Recolha de Monos e Resíduos Verdes
Linha de Apoio ao Empresário
Linha da Apoio Psicossocial
Comunicação de Avarias EDP
Comunicação de roturas e obstruções na via AdRA

SE DESEJAR RECEBER GRATUITAMENTE O BOLETIM MUNICIPAL
PREENCHA ESTE CUPÃO:
NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE
CÓDIGO-POSTAL
TELEFONE

TELEMÓVEL

E-MAIL
SUGESTÕES?

DESTAQUE E ENVIE PARA:
Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha
A/C: Gabinete de Comunicação
Praça Comendador Ferreira Tavares
3850-053 Albergaria-a-Velha

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O Município de Albergaria-a-Velha utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos e instrução dos seus processos.
Os dados pessoais recolhidos através deste formulário serão tratados e utilizados exclusivamente com o objetivo para o qual foram
disponibilizados.
Comprometemo-nos a gerir os dados pessoais respeitando a legislação de proteção de dados em vigor e adotando as medidas
necessárias para evitar alterações, extravio ou acesso não autorizado.
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