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ALBERGARIA EM REVISTA

EDITORIAL

EDITORIAL

A propósito da comemoração do centenário da ALBA, empresa
marcante para o nosso concelho, para a região e para o país,
lembramos aqui as seculares atividades moageira, mineração,
cerâmica e papeleira, entre outras, que começaram por fazer do
território do concelho de Albergaria-a-Velha um pólo de fixação
de população e de atração de empreendedores. Depois veio a
celulose e a silvicultura, mais tarde a fundição e um sem número de
atividades económicas diversas, muitas delas com grande vocação
exportadora.
Empreendedorismo, inovação e localização estratégica, terão sido
os fatores cruciais para o desenvolvimento e sucesso da indústria
nesta região levando a que, Albergaria-a-Velha seja um concelho
com uma baixa taxa de desemprego.
Assim, está em curso a ampliação da Zona Industrial de Albergariaa-Velha, através da abertura de um novo arruamento industrial e da
disponibilização de mais de 17 hectares de terrenos para instalação
de atividades económicas, bem próximo da nova ligação ferroviária
que o atual governo pretende construir.
Depois de definidos os principais eixos estratégicos a médio e
alongo prazo, no sentido de promover um desenvolvimento
sustentado e sustentável da nossa comunidade, os últimos tempos
têm tido uma especial concentração de investimento na Zona
Industrial, Ação Social, Educação e Ambiente, sem descurar a
Cultura, o Património, o Urbanismo e o Desporto.

ALBERGARIA-A-VELHA, UM TERRITÓRIO
COM PASSADO, PRESENTE E FUTURO
Os territórios que hoje constituem o concelho de Albergaria-aVelha, com uma área de mais de 160 kms2, testemunham uma
ocupação humana desde cerca do IV milénio a.C.
É um território de características diversificadas, que se estende
desde a Ria de Aveiro, a poente, até ao alto do antigo telégrafo de
Vila Nova de Fusos, a nascente, a cerca de 330 metros de altitude,
apresentando, por isso, características ribeirinhas por um lado e
quase serranas por outro.
Estas terras são cruzadas e servidas por uma riqueza hídrica cujos
principais protagonistas são: o Vouga, o Caima, o Fílvida, o Jardim
e o Mau, para além das muitas ribeiras que os servem.
Se a estas características juntarmos solos férteis, muitos deles
de aluvião, um clima temperado Atlântico, e uma centralidade
invejável junto às principais vias de comunicação do país desde
tempos imemoriais, facilmente compreendemos as razões que
levaram a ser esta uma região tão apetecível para a fixação humana
ao longo dos séculos.

Com um orçamento limitado, tem havido o esforço financeiro
de requalificar um sem número de edifícios municipais, alguns
dos quais sem intervenções há cerca de duas décadas, como:
Pavilhão Municipal, Mercado Municipal, Centro Coordenador
de Transportes, Unidades de Saúde, Escolas, equipamentos
desportivos, entre tantos outros.
Para além disto, o desejo de qualificar cada uma das freguesias
do concelho com parques, praças e zonas verdes, tem sido uma
realidade, estando também o Parque da Cidade de Albergariaa-Velha em fase final de projeto e os terrenos parcialmente
adquiridos, bem como uma candidatura para a execução de em
percurso pedestre com passadiços nas margens do rio Caima,
inserido em pleno parque molinológico.
Também uma casa da memória do concelho está em marcha,
estando já o programa do futuro Museu do Concelho de Albergariaa-Velha em execução.
Estamos certos que este será o melhor caminho a seguir.
Albergaria-a-Velha é, sem dúvida, um concelho onde vale a pena
viver, trabalhar e investir.
Com um abraço,
DELFIM BISMARCK
Vice-Presidente da Câmara Municipal
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BALANÇO DO PLANO DE AÇÃO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
2014 | 2020 - “ALBERGARIA EMPREENDE+”
Sete anos após a apresentação pública do Plano de Ação de Apoio ao Empreendedorismo de
Albergaria-a-Velha 2014-2020 “Albergaria Empreende+”, a Câmara Municipal apresentou, no
dia 15 de junho, o balanço do programa no Cineteatro Alba, perante uma plateia de mais de 140
empresários, empreendedores e representantes de diversas entidades locais e nacionais.

Recordando o trabalho feito ao longo dos últimos anos, António Loureiro,
Presidente da Câmara Municipal, considera que o balanço é extremamente
positivo, ultrapassando largamente as melhores expetativas e objetivos traçados.
O autarca acredita que, com as várias entidades locais, foi possível acrescentar
valor ao tecido empresarial, sendo de destacar a ligação criada entre as escolas
e o mundo empresarial. “Com o programa de Empreendedorismo Escolar,
derrubamos os muros das escolas para aproximar os empresários dos alunos e
professores”.
Das várias ações realizadas desde 2014 - que estão compiladas numa publicação
entregue aos participantes – a Câmara Municipal destaca também os seguintes
resultados: a redução da carga fiscal de âmbito municipal (IMI, Derrama e IRS),
deixando do lado das famílias e empresas mais de 7,3 milhões de euros; a revisão
do PDM, que permitiu aumentar o solo industrial; a compra de 2,1 milhões de
euros de terrenos para infraestruturação de novos arruamentos na Zona Industrial;
a requalificação da Incubadora de Empresas; e o Programa de Apoio à Criação
do Próprio Emprego, que recebeu uma distinção do IAPMEI nos Prémios Europeus
de Promoção Empresarial e já permitiu apoiar a criação de mais de 65 empresas.
No seu balanço, o Executivo Municipal deixou ainda uma palavra de
reconhecimento aos empresários que nos últimos sete anos investiram mais de
140 milhões de euros no reforço da capacidade produtiva, ampliação e construção
de novas unidades industriais, criando mais emprego e fazendo que Albergaria-aVelha seja, hoje, um dos principais municípios exportadores do País.
A sessão contou também com a intervenção de diversos convidados: Pedro
Marques, Presidente da Prave; Maribel Marques, Presidente da SEMA; Carmo
Ambrósio, Coordenadora do GAL Aveiro Norte; Fernando Castro, Presidente
da AIDA; Nuno Gonçalves, Vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI e Isabel
Damasceno, Presidente da CCDRC.
À Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, António Loureiro deixou um agradecimento especial
pelo apoio e atenção que sempre dedicou aos projetos Albergarienses, especialmente no que diz respeito à expansão da Zona Industrial.
Isabel Damasceno, por seu lado, afirmou sentir uma grande satisfação por ver um presidente “prestar contas”, uma ação que considera
rara entre os portugueses. Na sua intervenção acrescentou que não é possível evoluir se não houver uma preocupação permanente em
criar as melhores condições para as empresas progredirem. Com a chegada dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, Isabel
Damasceno realçou que é fundamental as empresas, as associações e os próprios cidadãos estarem preparados para utilizar bem os
recursos, que vão ser muito mais do que estamos habituados a aplicar. “Ninguém nos perdoará se não aproveitarmos o PRR”.
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Ciente dos tempos de grande complexidade e incerteza que vivemos, onde a resiliência e a capacidade de
nos adequarmos a uma nova realidade são fatores determinantes para o sucesso, e tendo em conta as linhas
estratégias para o novo quadro comunitário Portugal 20|30, o Município de Albergaria-a-Velha já está a
trabalhar na definição da nova estratégia municipal.
Esta Estratégia Municipal assenta em 5 eixos de ação. Eixo 1: Educação, Saúde, Ação Social e Habitação; Eixo
2: Ambiente e Mobilidade; Eixo 3: Turismo, Cultura e Desporto; Eixo 4: Desenvolvimento Económico e Eixo
5: Governação.

“ALBERGARIA EMPREENDE +” 2014 | 2020 - ALGUNS NÚMEROS
EIXO 1

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
• Programa Empreendedorismo nas escolas: 422 docentes; 4131 alunos; 694 projetos;
• Concurso de Ideias de Negócio: 221 projetos; 601 alunos; 74 docentes;
• Sessões de esclarecimento e divulgação: 23 sessões; 780 participantes.

EIXO 2

APOIO AO EMPREENDEDORISMO
• Newsletter “Albergaria Empreende+”: 53 newsletters; mais de 600 subscritores;
• Requalificação da Incubadora de Empresas: 358 363,29 euros; 21 empresas incubadas
(9 em regime virtual); 51 postos de trabalho;
• Programa de Incentivos à Criação do Próprio Emprego: 122 candidaturas; 67 projetos
apoiados; 91 postos de trabalho criados; faturação superior a 3 milhões de euros;
taxa de sobrevivência de 94%;
• Gabinete de Inserção Profissional: 878 pessoas colocadas nas empresas.

EIXO 3

INDÚSTRIA E INTERNACIONALIZAÇÃO
• Aumento do índice de ocupação de terrenos industriais de 50% para 70%;
• Expansão da Zona Industrial numa área de intervenção com 17 hectares, para 25 lotes;
investimento total de 3,7 milhões de euros;
• Incentivos fiscais IMI no valor mínimo de 0,30%; IRS na taxa de 2,75% sobre os rendimentos
de pessoas singulares; Derrama com taxa de 1,20% sobre o lucro tributável sujeito e não
isento de IRC e taxa de 0,20% para sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano
anterior não ultrapasse 150 mil euros;
• Distinções nacionais: 69 empresas PME Líder; 28 empresas PME Excelência.
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ALBERGARIA-A-VELHA E SANTA CRUZ CELEBRARAM EM CABO VERDE
ACORDO DE GEMINAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, e o Vice-Presidente,
Delfim Bismarck, deslocaram-se à cidade de Santa Cruz, em Cabo Verde, de 26 a 29 de março para
oficializarem o acordo de geminação entre os dois municípios aprovado por unanimidade pela
Assembleia Municipal de Albergaria-a-Velha em 26 de junho de 2020.
A convite do Presidente da Câmara Municipal de Santa
Cruz, Carlos Alberto Gonçalves Silva, os autarcas
Albergarienses participaram em diversas atividades,
nomeadamente: na sessão de assinatura do referido
protocolo; numa reunião de trabalho conjunta em
que foi apresentado o concelho de Albergaria-aVelha; na sessão de entrega de prémios da Global
Money Week a jovens estudantes empreendedores;
numa reunião com o Embaixador de Portugal em
Cabo Verde, Dr. António de Albuquerque Moniz; e na
Sessão Solene de Comemoração do 50.º Aniversário
do Município de Santa Cruz, com a presença de Sua
Excelência o Presidente da República de Cabo Verde,
Dr. Carlos Fonseca.
Foi também entregue ao Município de Santa Cruz
diverso material didático e escolar reunido na
sequência de uma campanha de angariação que
decorreu no início de março, prevendo-se para breve
o envio de mais material do mesmo género.
O protocolo de geminação oficializado entre os dois municípios prevê o
desenvolvimento de um programa de intercâmbio cultural, social, desportivo,
educativo, empresarial, informativo e turístico, para difusão recíproca da cultura
dos dois povos e cooperação em programas de desenvolvimento de ambos os
municípios.
Esta viagem serviu, igualmente, para fortalecer relações entre empresas do
Concelho de Albergaria-a-Velha que já estão instaladas no território, bem como
abrir perspetivas e estabelecer contactos a outras que o queiram fazer no futuro,
estando neste momento abertos os canais de comunicação para estabelecer
esses contactos, estando o Município disponível para colaborar com as empresas
na materialização de várias oportunidades de negócio.
O Município de Santa Cruz localiza-se na Ilha de Santiago, que tem 28 povoados
dispersos, cobrindo uma superfície de 149.30 km2 e com 26.298 habitantes.
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MERCADO MUNICIPAL CELEBROU 3.º ANIVERSÁRIO
Para assinalar o 3.º aniversário do Mercado Municipal – A Praça, o Município de
Albergaria-a-Velha lançou a campanha de sensibilização “Comprar Local” que
visa incentivar a população a fazer compras no Concelho e a consumir produtos
locais.
No dia 24 de abril os clientes que se deslocaram ao
Mercado Municipal encontraram o espaço com uma
nova decoração colorida, que incluía bandeiras e
totens com folhetos informativos sobre as vantagens
de comprar local. No arranque da campanha, foram
ainda distribuídos sacos de pano e, para os mais
novos, mochilas também de pano e um folheto
explicativo sobre como escolher os produtos no
mercado e quais os cuidados a ter na compra e
transporte.

A campanha “Comprar Local” vem no seguimento
de outras ações que o Município de Albergariaa-Velha tem promovido no Mercado Municipal
com vista à adoção de estilos de vida mais amigos
de ambiente. A título de exemplo, a campanha
“Desperdício Zero”, onde comerciantes e clientes
foram sensibilizados para a necessidade de não
desperdiçar alimentos; a redução de utilização de
plásticos; e a disponibilização de um serviço de
transporte de compras através de cargo-bikes.

“Comprar local, consumir local, preferir o que é
local é, agora, absolutamente crucial”, é uma das
frases que se pode ler no folheto informativo. Para
o Município, fazer as compras no Concelho não só
ajuda os comerciantes e produtores locais em termos
económicos, mas também contribui para diminuir
a pegada ecológica e promover um modo de vida
mais sustentável. Comprar local significa consumir
produtos mais frescos, fazer uma alimentação mais
saudável, conhecer a origem dos produtos e saber
que é de confiança, ajudar a comunidade onde
vivemos, contribuir para a valorização da região e
valorizar o que é nosso.
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MARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL OU ONLINE
DISPONÍVEL ATRAVÉS DO SITE
ATENDIMENTO

POR PRÉVIA MARCAÇÃO

ONLINE

PRESENCIAL

Encontra-se disponível, desde o início de março,
na página de Internet do Município, o novo
serviço que permite que qualquer pessoa possa
agendar para ser atendido(a) presencial ou
online.

Através do atendimento online, via chat ou
videochamada, as pessoas interessadas podem ver
resolvidas as suas questões sem terem de se deslocar
à Câmara Municipal, permitindo uma melhor gestão
do tempo pessoal.

O serviço, pioneiro na região, oferece uma outra
forma de marcação (além da via telefónica) para os
cidadãos serem atendidos presencialmente ou online
e, desta forma, evitar deslocações desnecessárias aos
serviços da Câmara Municipal, permitindo resolver
diversos assuntos através dos meios digitais, de
forma cómoda e rápida.

Formulário para marcação de atendimento,
disponível em:

A disponibilização das vagas e o seu preenchimento,
através de um curto formulário disponível todos
os dias da semana 24 horas/dia, possibilita uma
melhor coordenação interna, assegurando que
os atendimentos sejam efetuados no dia e hora
marcados.

https://www.cm-albergaria.pt/viver/
atendimento-ao-municipe/agendamento
Através do Assistente Virtual, uma ferramenta que
se encontra representada por um balão de fala, no
canto inferior direito ao longo do site, é possível
colocar questões que de uma forma automática são
conduzidas para a navegação no site, procurando
responder da forma mais aproximada ao pretendido.

CÂMARA MUNICIPAL CELEBROU PROTOCOLO COM A PRAVE
A Câmara Municipal e a Prave – Associação de
Promoção de Albergaria-a-Velha celebraram um
protocolo de cooperação para a implementação
do “(Des)Envolver Albergaria-a-Velha”, para
o ano 2021. No âmbito deste projeto de
desenvolvimento territorial a Autarquia vai
comparticipar com uma verba de cerca de 110
mil euros.
De acordo com o documento, a Câmara Municipal
e a Prave vão articular e partilhar recursos
para a promoção de estudos, projetos e ações
de desenvolvimento do território municipal,
designadamente em matéria social, cultural e
económica, promoção da produção local, envolvendo
e capacitando diferentes agentes destas áreas.
O projeto “(Des)Envolver Albergaria-a-Velha” contempla o apoio ao comércio local, o apoio ao
associativismo e projetos de intervenção social e comunitária. Entre as várias ações programadas para 2021,
é possível destacar a campanha Cheques-Prave de Natal, a realização de ações de formação para agentes
económicos e pessoas com incapacidade, a dinamização do Gabinete de Apoio à Vítima de Violência
Doméstica e do Gabinete de Apoio ao Migrante, e o desenvolvimento dos programas CLDS 4G
“Albergaria IntegraT” e Escolhas “N’ Ritmos”.
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ALBERGARIA-A-VELHA É MEMBRO FUNDADOR DA
REDE NACIONAL DE MUNICÍPIOS AMIGOS
DA JUVENTUDE
A Direção da FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis
confirmou, em fevereiro, a admissão do Município de Albergaria-a-Velha,
como membro fundador, na Rede Nacional de Municípios Amigos da
Juventude.
Esta plataforma, criada no final do ano de 2020 pela FNAJ e que conta já com
mais de 70 Municípios portugueses, tem como missão consolidar a ligação e
cooperação entre o movimento associativo juvenil e as autarquias, traduzindo-se
numa rede de contacto e compromisso para a implementação de reais políticas
de Juventude, potenciadora de uma abordagem inovadora na forma de encarar
as questões da participação jovem.
A pertença a esta Rede pioneira eleva o atual compromisso da Autarquia
Albergariense com os jovens do Concelho, potenciando a criação de mais e
melhores políticas amigas da Juventude, por meio da partilha de boas práticas, da
criação de estratégias e da promoção de sinergias associativas e municipais, que
esta plataforma encerra.

FÓRUM DE JUVENTUDE FOI LANÇADO NO DIA DO
ASSOCIATIVISMO JOVEM
No Dia do Associativismo Jovem, assinalado a 30 de abril, o Município de Albergaria-a-Velha lançou
a plataforma digital “Fórum de Juventude” em https://www.forumdejuventude.pt/.
Neste espaço online, os jovens Albergarienses são convidados a partilhar as suas ideias e propostas, visando
a construção de um Município mais coeso e assente nos princípios de desenvolvimento sustentável. Na
plataforma é também possível conhecer vários exemplos de associativismo juvenil no Concelho, onde os mais
novos podem participar em iniciativas desportivas, culturais, de solidariedade social, entre outras.
A criação do “Fórum de Juventude” é o cumprimento dos anseios dos jovens na necessidade de terem um
espaço online dedicado às políticas de juventude. Esta ideia emanou no Conselho Municipal da Juventude,
onde os participantes manifestaram o desejo de terem uma página informativa das instituições concelhias que
operam nesta área.
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ALBUS COM CIRCUITOS E PARAGENS REFORÇADOS EM TODO O CONCELHO
Em abril, o circuito do Albus - Transportes Urbanos de Albergaria-a-Velha
foi reforçado com mais 14 paragens, fruto dos contributos apresentados
pelas Juntas de Freguesia e vários munícipes.
Na Zona Sul, foram incluídas as novas paragens de Beduído, Paus e Lavandeira;
na Zona Norte, os passageiros passaram a poder entrar e sair em Mouquim,
Vila Nova de Fusos, Vale da Sapa, Vilarinho de S. Roque, Carvalhal, Casaldima,
Barroca, Souto, Espinheira, Nobrijo, Soutelo, além de novas paragens no centro
da freguesia da Branca.
O Albus - Transportes Urbanos de Albergaria-a-Velha visa contribuir para
uma mobilidade de proximidade, apoiando a população mais vulnerável, em
viagens para equipamentos de saúde, zona industrial, Centro Coordenador de
Transportes, Mercado Municipal, bem como outros equipamentos públicos e
privados, em todo o Concelho. Os horários e circuitos podem ser consultados
no Município e na sua página eletrónica, nas Juntas de Freguesia e nos locais de
acesso.

ALBERGARIA-A-VELHA ALCANÇA O 2.º LUGAR NO PLANO DE MANUTENÇÃO DO
ANO 2021
O Município de Albergaria-a-Velha recebeu
mais uma distinção no âmbito do Programa
Município Amigo do Desporto – o 2.º lugar no
Plano de Manutenção do Ano 2021, juntamente
com os municípios de Óbidos e Póvoa de
Lanhoso (categoria entre 10.001 a 50.000
habitantes).
Após ter sido distinguido com o Prémio Presença
Digital do Ano 2020, entre municípios de 10.000
a 50.000 habitantes, e o Prémio Intervenção
COVID-19 Recomendada 2020, as boas práticas
implementadas na gestão de manutenção e
organização das instalações desportivas permitiram
obter este reconhecimento, atribuído pela plataforma
Cidade Social. Foram analisadas as evidências de
realização de obras de manutenção/ melhoria dos
equipamentos desportivos, que proporcionam
possibilidades para a prática formal e informal
de atividade física e desportiva, assim como os
documentos ou programas existentes que permitem
a monitorização do seu estado de funcionamento.
Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha tem investido de forma contínua na requalificação, melhoria e beneficiação
de vários Equipamentos Desportivos Municipais, tem vindo a implementar várias medidas no âmbito da eficiência energética (painéis
solares, coberturas isotérmicas, isolamentos térmicos, iluminação LED, entre outros), e tem criado novos equipamentos, como, mais
recentemente o Circuito de Manutenção na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha ou a pista de atletismo no Estádio Municipal da Branca.
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MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA
PARTICIPOU EM ENCONTRO DA LUSOFONIA
Albergaria-a-Velha foi um dos municípios convidados para participar no Encontro da Lusofonia,
que decorreu nos dias 1 e 2 de julho, no Auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas, com
videoconferência em simultâneo com os países lusófonos. O tema do evento foi “Os Desafios da
Cooperação em Contexto de Pandemia”, tendo o Presidente da Câmara Municipal, António Loureiro,
participado, como orador, no painel “Complementaridade das Geminações com a Cooperação
LEADER”.
Após uma breve caracterização do Concelho, António Loureiro apresentou as principais áreas de intervenção
que têm norteado o atual Executivo, nomeadamente a aposta na coesão territorial e social, na educação,
na cultura, na inclusão social, no desporto, na iniciativa empresarial, no estímulo à reabilitação urbana,
sustentabilidade ambiental e eficiência energética. Dotado de equipamentos de excelência e de uma pujante
dinâmica empresarial, Albergaria-a-Velha é um concelho integrador e inclusivo, onde se respeitam as culturas
e as diferenças, havendo já uma forte tradição de bem receber e de apoio à criação de novas ideias e criação
de negócios.
O autarca salientou ainda que, durante os últimos 7 anos, um dos três Eixos da Estratégia Municipal “Albergaria
Empreende + 2014-2020” foi focado no apoio à internacionalização. Foram estabelecidas diversas missões
bilaterais com vários países da Lusofonia, que visaram criar oportunidades de negócio para as empresas
Albergarienses, com destaque para as missões na Guiné-Bissau e com a Costa do Marfim. Também foram
celebrados acordos de geminação com Mansaba, Governo Regional de Oio-Farim República da Guiné Bissau,
e com Santa Cruz, Ilha de Santiago, República de Cabo Verde.
Para António Loureiro, a cooperação e as geminações são importantes para estreitar relações e abrir portas. “É
fundamental a cooperação entre entidades públicas e a criação de redes com os parceiros locais.”
Olhando para o futuro, num eixo temporal até 2030, a Câmara Municipal pretende aumentar a intervenção
do GAL Aveiro Norte em projetos de cooperação e a partilha de boas práticas em diversos serviços, bem
como apostar na capacitação de recursos humanos em novas ações, como a reengenharia de processos, a
desmaterialização e o turismo. A promoção do empreendedorismo, através do programa de apoio à criação
do próprio emprego, do projeto de empreendedorismo escolar, da dinamização da Incubadora de Empresas,
entre outras iniciativas, vai continuar a ser prioridade para a Câmara Municipal, que acredita na capacidade
de adaptação destes projetos nos países com quais detém relações bilaterais, potenciando assim o seu
desenvolvimento sustentável.
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GARRAFA ECOLÓGICA VENCEU CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO
O projeto “Teed Bottle”, uma garrafa
deformável e ecológica, que conserva a
temperatura de alimentos líquidos e sólidos
de forma simultânea, foi o grande vencedor da
7.ª edição do Concurso de Ideias de Negócio do
Município de Albergaria-a-Velha, que decorreu
a 11 de maio no Cineteatro Alba. A ideia foi
desenvolvida pelos estudantes Marcos Oliveira
e Maria Clara Neves, da Escola Secundária de
Albergaria-a-Velha.
Em segundo lugar, ficou o projeto “Station Charger”,
um posto de carregamento em forma de banco
onde as pessoas podem carregar os seus aparelhos
eletrónicos, desenvolvido pelos alunos João Dias,
João Vidal e Rodrigo Gradim. Já em terceiro lugar
ficou o “WLC – Wirelesscase”, uma capa que permite
a funcionalidade wireless charging nos telemóveis
mais antigos, criado por Hugo Pereira e João Sousa.
Os alunos destes dois projetos também estudam na
Escola Secundária de Albergaria-a-Velha.
Os alunos distinguidos receberam vouchers individuais para utilizar em lojas de informática e eletrónica do
Concelho no valor de 200 euros (1.º prémio), 100 euros (2.º prémio) e 50 euros (3.º prémio).
Na sessão final, foram apresentadas 10 ideias de negócio desenvolvidas por 25 estudantes.

MOSTRA DE EMPREENDEDORISMO JÚNIOR ENVOLVEU 438 ALUNOS
A 7.ª edição da Mostra de Empreendedorismo Júnior que decorreu, este
ano, em 12 estabelecimentos de ensino do Concelho entre 18 e 25 de
junho, contou com a participação de 438 estudantes e 23 professores,
tendo sido desenvolvidos 22 projetos.
Este ano, devido aos constrangimentos provocados pela Covid-19, os estudantes
apresentaram os seus projetos nas suas escolas, ao longo de vários dias. Para
cada ciclo de ensino foi proposto um desafio deferente. As crianças do 1.º
Ciclo desenvolveram um jogo didático em torno de um dos 17 Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e contaram com a presença da mascote Gaspar
no dia das apresentações. Já o tema para o 2.º Ciclo foi o Empreendedorismo
Social, com o objetivo de promover a responsabilidade social e a descoberta da
atividade das instituições de cariz social da região. Finalmente, os estudantes do
3.º Ciclo foram desafiados a promover a valorização do Concelho de Albergariaa-Velha através da criação de ideias inovadoras em torno de clusters temáticos:
fauna e flora; produtos endógenos; artes e ofícios.
Durante a Mostra, decorreu também a apresentação dos projetos finais no âmbito
do Scratch4All.
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MUNICÍPIO APOIA MAIS 10 PROJETOS DE CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO
Soluções
tecnológicas
para
empresas, agricultura, comunicação
digital, joalharia, artesanato e
desporto. Estas são as áreas dos
10 projetos que o Município de
Albergaria-a-Velha vai apoiar em
2021 no âmbito do Programa de
Incentivos à Criação do Próprio
Emprego.

Desde a primeira edição em 2015, o
programa já recebeu 122 candidaturas,
das quais foram apoiados 67 projetos.
Estes criaram 91 postos de trabalho
e registaram uma faturação superior
a 3 milhões de euros. A taxa de
sobrevivência dos projetos apoiados é
de 94%. Nesta edição do programa,
candidataram-se 20 projetos.

O projeto municipal de promoção de
novos negócios inclui a atribuição de
incentivos financeiros e apoio técnico,
que pode ascender a 4000 euros.
O Programa de Incentivos à Criação
do Próprio Emprego tem como
objetivos incentivar a criação do próprio
emprego no Município de Albergariaa-Velha, apoiar empreendedores a
investir e a formalizar a sua ideia de
negócio e promover o desenvolvimento
da economia local e a criação de
condições para a empregabilidade.

EMPREGA’T - FEIRA DE EMPREGO, FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DECORREU
ONLINE
A segunda edição da “Emprega’T – Feira de Emprego, Formação e
Empreendedorismo”, uma coorganização Prave / CLDS 4G “Albergaria
Integra’T” e Município de Albergaria-a-Velha, decorreu online nos dias
29 e 30 de abril.
Ao longo dos dois dias foram organizadas 13 sessões de capacitação dirigidas
a estudantes, empreendedores, desempregados e pessoas que queriam dar um
novo rumo ao seu percurso profissional. Tendências do mercado de trabalho,
marketing pessoal, valorização da presença online, formação profissional,
incentivos à atividade económica e apoios ao sector empresarial foram alguns dos
temas que foram abordados nas oficinas online.
É de referir que, durante a Emprega’T, os 388 participantes inscritos puderam
visitar 32 stands virtuais das entidades aderentes, com a possibilidade de
interação através de chats online, entrevistas ou downloads. Destaca-se, ainda, a
publicitação de 243 ofertas de emprego/ formação.
No evento foi igualmente apresentada a plataforma de emprego Emprega’T
criada no âmbito do Projeto CLDS 4G “Albergaria Integra’T” / Prave. Esta
nova plataforma online tem o propósito de divulgar ofertas de emprego e de
formação, bem como apoios à contratação e ao empreendedorismo, tendo um
foco predominantemente local e regional.
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ALBERGARIA-A-VELHA JÁ TEM GABINETE DE ATENDIMENTO
A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Já se encontra em funcionamento o AnCoragem- Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência
Doméstica de Albergaria-a-Velha. O novo serviço, a funcionar num espaço na Incubadora de
Empresas, é dinamizado pela Prave – Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha, em parceria
com a Câmara Municipal, no âmbito do projeto de desenvolvimento territorial “(Des)Envolver
Albergaria-a-Velha”.
A criação do AnCoragem surgiu de uma necessidade de apoiar o atendimento às vítimas de violência, disperso
por várias entidades pertencentes à Rede Local de Intervenção com Vítimas de Violência Doméstica, estrutura
informal de articulação e intervenção local. O Gabinete destina-se a atender vítimas de violência doméstica e
também à divulgação de informação junto da população Albergariense.
No AnCoragem estão disponíveis os serviços de atendimento de acompanhamento psicológico e social
(presencial e telefónico), consulta jurídica, bem como o encaminhamento/ articulação com outras entidades.
Estão ainda previstas ações de sensibilização e informação no âmbito da violência doméstica e violência de
género. Todos os serviços são confidenciais e gratuitos.
A violência doméstica é um crime! Para solicitar apoio, pedir esclarecimentos ou denunciar um caso, as pessoas
podem utilizar os seguintes contactos: 966 897 947 e gavvd.albergaria@prave.pt.

BIBLIOTECA MUNICIPAL RECEBEU SESSÃO SOBRE
TRÁFICO DE SERES HUMANOS
A Prave/CLDS 4G Albergaria Integra´T, em parceria com o Município
e o MDM – Movimento Democrático de Mulheres, desenvolveu no dia
18 de maio a sessão “Laboratório: ACT - Agir Contra o Tráfico de Seres
Humanos”, na Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha. A sessão
contou com 15 participantes.
O PROJETO ACT propõe-se contribuir para aumentar o conhecimento e a
consciência sobre o crime de tráfico de seres humanos e para o combate a
esta forma de violência contra a dignidade e os direitos das mulheres, jovens e
crianças, através da informação, sinalização e trabalho em rede, por parte das
equipas e respostas locais de primeira linha.
A oradora convidada da sessão foi Sandra Benfica, membro da Direção e do
Conselho Nacional do MDM e representante desta organização na Rede de Apoio
e Proteção às Vítimas de Tráfico e no Conselho Consultivo da CIG – Comissão
para a Cidadania e Igualdade de Género.
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ALBERGARIENSES TRICOTAM SOMBRA DE ESPERANÇA
O Município de Albergaria-a-Velha desafiou a comunidade a tricotar uma
manta, que será colocada no centro da cidade, no âmbito da atividade
“Tricotar Sombra de Esperança”.
Sob o mote “Com fio tecemos a esperança e criamos sombra colorida!”,
esta iniciativa de arte urbana comunitária visa promover a interação social,
fomentando um desconfinamento participativo, entre entidades da comunidade
e a população em geral.
Cada participante inscrito tricotou vários quadrados, com as dimensões de
15cm por 15cm, em ponto largo, com os padrões e as cores que mais gostam
e entregaram as suas peças nos serviços municipais. Agora, estas centenas de
quadrados vão ser cosidas para formar uma manta gigante, que proporcionará
sombra num local estratégico do centro urbano, potenciando o convívio mais
seguro ao ar livre.
Com a pandemia Covid-19, as pessoas fecharam-se, nos seus lares, por questões
de saúde pública e algumas têm, agora, dificuldade em voltar às suas rotinas
normais e conviver. As relações interpessoais ficaram comprometidas, sendo
de vital importância combater o medo e a desconfiança. “Tricotar Sombra de
Esperança” quer dar um contributo para o regresso de uma nova normalidade,
com alegria, cor e segurança, simbolizando o valor das relações interpessoais.

ALBERGARIA EM FLOR 2021 ESTENDE-SE
A TODO O CONCELHO
Em 2021, o Município de Albergaria-a-Velha decidiu estender o projeto
comunitário “Albergaria em Flor – Unidos Criamos Valor” a todas as
freguesias do Concelho, tendo recebido inscrições de agregados familiares,
estabelecimentos comerciais, instituições, associações e coletividades.
Este ano, foram distribuídas duas flores em vaso (sardinheiras) a cada agregado
familiar/ entidade participante, tendo ficado ao critério de cada um embelezar a
sua varanda, janela, jardim ou zona exterior com outros elementos decorativos.
Para partilhar o resultado final com toda a comunidade, os participantes enviaram
uma fotografia do seu espaço florido para os serviços da Câmara Municipal, a
fim de ser publicada na página de Facebook. No álbum de fotografias criado
para este propósito, foi dado destaque a algumas janelas e varandas, pela cidade
e freguesias, valorizando quem, ao longo do ano, cuida e embeleza as suas
habitações.
“Albergaria em Flor” visa fomentar a coesão social e a amizade entre vizinhos,
enquanto sensibiliza para a preservação e o embelezamento do espaço público,
potenciado o turismo e a compra de produtos no comércio tradicional.
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CURRÍCULO LOCAL DE ALBERGARIA-A-VELHA ESTÁ DISPONÍVEL NA
PLATAFORMA EDUC@RA
No dia 17 de fevereiro o Currículo Local
de Albergaria-a-Velha ficou disponível a
estudantes e docentes Albergarienses na
plataforma
educativa
online
Educ@RA,
desenvolvida pela Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro.

Na área de Currículo Local, os alunos podem
conhecer o património material e imaterial do seu
concelho e compreender a importância da sua
participação, como cidadãos ativos e responsáveis,
na construção de uma comunidade melhor. Nos
vídeos disponíveis são apresentados alguns dados
genéricos sobre Albergaria-a-Velha (História,
situação geográfica, brasão, órgãos locais), bem
como espaços emblemáticos (Biblioteca Municipal,
Cineteatro Alba, Rota dos Moinhos e Mamoas do
Taco) e eventos de referência (Festival Pão de Portugal
e Albergaria conVIDA). Estes conteúdos podem ser
trabalhados de forma criativa com as crianças da
Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo, complementando
as atividades curriculares.
A plataforma Educ@RA apresenta-se como um
instrumento complementar de aprendizagem que
visa a promoção do sucesso educativo na região
de Aveiro. Através da publicação de atividades e
desafios dinâmicos, relacionados com as temáticas
de Currículo Local, Educação para a Cidadania e
Conteúdos Curriculares, torna-se simultaneamente
num programa lúdico e de entretenimento para as
crianças.

RAFAEL POLÓNIA APRESENTOU
PALESTRA MOTIVACIONAL
Ao longo da semana de 22 a 25 de fevereiro, Rafael Polónia, mentor da
agência de viagens cultural e de aventura Landescape, esteve à conversa,
em formato online, com cerca de 600 alunos do 3.º Ciclo e Ensino
Secundário, partilhando o seu percurso de vida e os ensinamentos que
aprendeu pelo caminho. A sessão decorreu no âmbito do ciclo Palestras
Motivacionais do Projeto de Empreendedorismo Escolar de Albergaria-aVelha.
O ciclo tem como objetivo pedagógico motivar e inspirar os jovens participantes para
a adoção de comportamentos e atitudes proativos, de resiliência, de criatividade
e de entusiasmo, que os ajudem não só no projeto de empreendedorismo que
desenvolvem ao longo do ano letivo, mas também na sua vida quotidiana. Em
sessões anteriores, o ciclo já contou com as presenças de Tarantini, futebolista,
de André Leonardo, empreendedor e viajante, de Marta Baeta, trabalhadora
humanitária, e de Francisco Banda, consultor e investidor.
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BIBLIOTECA DA ESCOLA DA AVENIDA COM NOVOS RECURSOS
Com a entrega do fundo documental (livros)
e outros recursos (equipamento tecnológico
e mobiliário), concluiu-se, a 24 de março,
o apetrechamento da Biblioteca da Escola
da Avenida. Os vários recursos deste novo
equipamento estão disponíveis para usufruto
dos alunos, mas também da comunidade,
através do catálogo online da Rede de
Bibliotecas de Albergaria-a-Velha.
A Biblioteca da Escola da Avenida foi
concebida tendo em conta os novos paradigmas
de aprendizagem, que valorizam os ambientes de
inovação e criatividade nas escolas. Assim, além dos
habituais livros, jogos e outros recursos didáticos
que costumam fazer parte de um equipamento
deste tipo, a biblioteca tem ao dispor dos alunos
uma impressora 3D, um quadro interativo, tablets e
outros materiais tecnológicos, que convidam os mais
novos a experimentar e a criar novas soluções para
diferentes desafios. De modo a operacionalizar e
maximizar o uso destes equipamentos, foi reforçada,
pelo Município, a solução wi-fi em toda a escola.

recursos entre livros, jogos e puzzles. Foram também
adquiridos Kits pedagógicos relacionados com a
aprendizagem de ciências e as temáticas curriculares
do Estudo do Meio. O fundo documental é constituído
por literatura, essencialmente livros temáticos das
mais diversas áreas, que promovem a descoberta de
novos interesses e apoiam a aprendizagem formal e
não-formal.
O valor total da candidatura à RBE foi de 12 mil euros,
tendo a Câmara Municipal comparticipado com
metade desse montante. A este valor acrescenta-se
o efetuado na requalificação e apetrechamento da
Escola da Avenida, ascendendo a mais de 28 mil
euros o investimento total na Biblioteca Escolar.

Através de uma candidatura à Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE), submetida em 2020 pelo
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha,
com a parceria do Município, foi possível financiar
em 50% a compra do fundo documental e de
algum mobiliário. Ao todo, foram adquiridos 752

MAIS DE 350 PARTICIPANTES NAS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO
No âmbito do plano “Encontros com a Educação – Todos pelo Sucesso”, o
Município de Albergaria-a-Velha tem organizado oficinas online dirigidas
a pais, encarregados de educação e docentes.
No primeiro semestre de 2021, foram realizadas 12 sessões, que contaram com
mais de 350 participantes. Inteligência emocional, alimentação equilibrada,
desafios da parentalidade, mindfulness, a dependência dos ecrãs e a importância
do brincar foram algumas das temáticas abordadas.
Além das oficinas, é de salientar que a página de Internet do plano concelhio já
ultrapassou o patamar de 3700 visualizações. No site, disponibilizado a 25 de
fevereiro, é possível encontrar artigos informativos, dicas e truques sobre quatro
áreas temáticas – Parentalidade Consciente; Inteligência Emocional; Alimentação
e Crescimento; e Ginasticando a Mente.
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PROJETO EUROPEU ON BOARD
CONCLUÍDO COM SUCESSO
Com a conclusão do projeto europeu
ON BOARD, após dois anos de intensa
partilha de experiências, o Grupo
Local Urbact reuniu-se, a 31 de maio,
para um balanço da participação
Albergariense na Rede de Inovação
Educacional, constituída pelas cidades
de Viladecans, Albergaria-a-Velha,
Poznan, Tallinn, Halmstad e Nantes.
Em 2018, o Município foi selecionado para integrar a
rede de transferência de boas práticas ON BOARD,
desenvolvida no âmbito do Urbact, programa
europeu de cooperação territorial, de aprendizagem
coletiva e troca de experiências em torno da
promoção do desenvolvimento urbano sustentável
e integrado.
Para Catarina Mendes, Vereadora da Educação, o
balanço dos dois anos é muito positivo, tendo este
projeto reunido vários parceiros locais em torno do
objetivo de trabalhar mais e melhor em Albergariaa-Velha em prol da inovação na Educação. Olhando
para os números, o projeto ON BOARD contou com
a participação de 20 escolas, 293 professores, 3241
estudantes, 2 associações de pais, 36 empresas e
uma universidade. Já o Grupo Local Urbact contou
com 17 elementos e, da Câmara Municipal, estiveram
envolvidos 6 técnicos e 2 membros do Executivo.
As seis cidades ON BOARD partilharam os seus bons exemplos na área da Educação, promovendo o diálogo, o
trabalho de equipa e criando novas práticas pedagógicas que incentivam a criatividade e a inovação no espaço
escolar. Dos vários projetos-piloto partilhados, Albergaria-a-Velha vai implementar três – o Real Classroom Lab
(a promoção da Ciência em contexto de sala de aula); o Smart Brain (a educação para a inteligência emocional
e a criação de hábitos que potenciam a aprendizagem); e o Students Self-Government (uma maior participação
cívica dos jovens). Em relação aos projetos Albergarienses a serem transferidos para as cidades parceiras, é possível
salientar o Clube dos Sentimentos e o PiGO, este último, já com uma primeira edição polaca, na cidade de Poznan.
Para a Câmara Municipal, foi muito importante pertencer a esta Rede de Inovação Educacional, que permitiu o
contacto com outras realidades e projetos, passíveis de serem adaptados para a realidade Albergariense. Estas
influências foram levadas em conta, por exemplo, na requalificação da Escola da Avenida, onde se apostou na
criação de novos ambientes promotores da criatividade e facilitadores do uso da tecnologia, que permitem novas
práticas pedagógicas.
Catarina Mendes acredita que Albergaria-a-Velha está perfeitamente alinhada com o que é feito nas outras
cidades europeias e defende o fortalecimento da rede, para que as boas práticas, num ambiente informal, nunca
se percam.
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TECH@SCHOOL PROMOVEU ENCONTROS COM
PROFISSIONAIS DAS ÁREAS TICE
Mais de 400 estudantes Albergarienses do 9.º e 11.º
ano participaram, entre 19 e 26 de abril, nas sessões
online Tech@school, que promoveram encontros
com profissionais das áreas TICE – Tecnologias de
Informação, Comunicações e Eletrónica.

Os profissionais convidados para as sessões online
trabalham nas empresas HFA, Exatronic, Fraunhofer
e Globaltronic.
O projeto Tech@school, desenvolvido em parceria
com a Inovaria, tem como objetivo geral dar a
conhecer como pode ser atraente, gratificante e

cheio de oportunidades trabalhar em contexto
empresarial nas áreas TICE, demonstrando a
variedade de atividades que envolve.
Procura-se, ainda, desfazer mitos e preconceitos
relativamente aos aspetos profissionais e a seus
protagonistas, seja do ponto de vista comportamental
(os nerds antissociais e obcecados por engenhocas),
seja de género (uma profissão para homens e pouco
“feminina”). Neste último aspeto, é de referir que,
em Portugal, apenas cerca de 15% de profissionais
nas tecnologias são mulheres.

GNR SENSIBILIZOU ESTUDANTES PARA “OS PERIGOS NA INTERNET”
Durante a primeira quinzena de maio, uma
unidade da Escola Segura da GNR desenvolveu a
ação “Os Perigos na Internet” nas turmas do 4.º
ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município
de Albergaria-a-Velha. As sessões decorreram
nas aulas de Oferta Complementar, no âmbito
do projeto "Scratch4All", desenvolvido em
parceria com a Inova-Ria.
Nas sessões “Scratch4all”, os mais novos aprendem
uma linguagem de programação especialmente
concebida para a sua faixa etária, que fomenta
a aprendizagem de conceitos matemáticos e
computacionais através da criação de histórias
animadas, jogos e outros programas interativos.
Ao promover o desenvolvimento de competências na
área das novas tecnologias, é fundamental também
sensibilizar os estudantes para os perigos que podem
encontrar online e os riscos que correm sempre que
usam esta ferramenta de forma desmedida e descuidada. Nestas sessões, os militares da GNR partilharam dicas sobre como navegar nos
espaços digitais em segurança e alertaram para os cuidados redobrados que se devem ter em relação à revelação de informações pessoais.
Também no âmbito do projeto “Scratch4all”, foram distribuídos, no final do ano letivo, 13 robots Educativos nas escolas do Concelho,
tendo os mais novos tido a oportunidade de ver quais as suas características e como funcionam, numa lógica de despertar a curiosidade
para as áreas TICE.
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CENTRO MUNICIPAL DE MARCHA E CORRIDA
DE ALBERGARIA-A-VELHA RETOMOU TREINOS
Os treinos gratuitos nos três polos de Albergaria-a-Velha, Branca e São João de
Loure do Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC) retomaram no dia 2 de
junho. De forma a respeitar as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde e
garantir a segurança de todas as pessoas, a participação é sujeita a inscrição prévia
no horário pretendido, sendo necessário fazer uma nova inscrição todas as semanas.
Cada sessão tem um limite de 10 participantes.

Além dos horários habituais de final do dia, a partir das 18h30, os três polos têm
agora duas novas sessões matinais, das 9h15 às 10h15, e das 10h30 às 11h30.
O CMMC é um serviço de promoção da atividade física, em que os munícipes
podem realizar um treino acompanhado por uma pessoa especializada na área,
que indica os melhores exercícios para os objetivos pretendidos.

“AÇÃO – BEM-ESTAR ALBERGARIA-A-VELHA” PROMOVE A ATIVIDADE FÍSICA ATRAVÉS
DAS REDES SOCIAIS
Arrancou, a 6 de abril, Dia Mundial da Atividade Física,
o Programa “Ação - Bem-estar Albergaria-a-Velha”,
constituído por 24 vídeos semanais com propostas
de exercícios físicos, publicados nas redes sociais do
Município.

A iniciativa da Autarquia Albergariense tem como
objetivos principais a promoção e o incentivo à
prática do exercício físico de forma regular, cujo
elemento diferenciador é o facto de as propostas
(aulas) poderem ser realizadas por todos, com maior
ou menor autonomia, em qualquer contexto e a
qualquer ritmo, numa perspetiva inclusiva. Todas
as semanas, há uma pessoa convidada nas sessões,
representativa de diferentes gerações, géneros e/
ou áreas de atuação da comunidade, reforçando e
valorizando a importância do exercício físico para
todos.
O programa pretende também ir além da própria referência ao exercício físico, uma vez que proporciona a
visita a locais de excelência e dignas de registo no Concelho de Albergaria-a-Velha, servindo de promoção e
valorização do seu património, numa perspetiva cultural.
Os vídeos são apresentados nas páginas de facebook e youtube do Município às segundas-feiras, pelas 8h00,
pelo que as pessoas podem repartir os exercícios propostos pelos vários dias da semana.
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“BARCO” VENCEU CONCURSO
DE FOTOGRAFIA
“PATRIMÓNIO NATURAL –
PATEIRA DE FROSSOS”
Mónica Soraia Pereira da Silva foi a vencedora do
Concurso de Fotografia “Património Natural – Pateira
de Frossos”, tendo a sua fotografia “Barco” angariado
mais “gostos” na votação pública que decorreu na
página de Facebook do Município de Albergaria-aVelha. Em segundo lugar, ficou Eduarda Castanheira
Meireles, com “Carocha ao pôr-do-sol” e, em 3.º lugar,
Cristiano Emanuel Pereira da Silva, com a foto “Bando
de Guinchos-comuns”.

A entrega dos prémios decorreu a 17 de junho, na
Biblioteca Municipal, tendo a primeira classificada
recebido um prémio de 125 euros, a segunda
classificada, 100 euros, e o terceiro classificado, um
prémio de 75 euros. Todos os participantes receberam
um certificado de participação. Foram submetidas, a
concurso, 216 fotografias, de 25 concorrentes, com
20 imagens a serem colocadas a votação pública.
Durante a semana de votação, foram contabilizados
7630 votos. Além dos prémios e dos certificados de
participação, a Câmara Municipal entregou uma
lembrança aos dois elementos externos do júri –
Paulo Matos, fotógrafo profissional, e Sara Ornelas,
técnica da Associação Bioliving.
“O Município de Albergaria tem apostado na
valorização turística e ambiental do território,
criando infraestruturas que permitem usufruir
melhor da flora e da fauna, desde a criação de vias
cicláveis, percursos pedestres, postos de observação
de aves, entre outros”, salientou Delfim Bismarck,
Vice-Presidente da Câmara Municipal e Vereador
do Turismo. O autarca acrescentou que o Concurso
de Fotografia insere-se no projeto mais vasto de
“valorização e dinamização da Pateira de Frossos para
o turismo sustentável e, paralelamente, à abertura
do Centro Interpretativo da Pateira de Frossos,
que vem complementar a oferta de equipamentos
existentes, promovendo a dinamização de diversas
atividades, nomeadamente, exposições, oficinas,
visitas orientadas, que potenciam o conhecimento
da riqueza natural da zona ribeirinha do Rio Vouga”.
Por seu lado, Sandra Almeida, Vereadora do
Ambiente, aproveitou a ocasião para agradecer
a todas as pessoas que têm contribuído para a
valorização do “tesouro” que é a Pateira de Frossos,
quer através de doações, quer através da promoção
da beleza natural e patrimonial do território nas
redes sociais.
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JOSÉ MATOS APRESENTOU NOVO LIVRO
SOBRE A GUERRA COLONIAL
Após a apresentação do livro “Nos Meandros da Guerra: O Estado Novo
e a África do Sul na Defesa da Guiné” no ano passado, o investigador
em História Militar, José Matos, regressou a Albergaria-a-Velha para
conversar sobre outro momento marcante decorrido durante a Guerra do
Ultramar. A sessão especial “Conversa com…” teve lugar a 7 de maio na
Biblioteca Municipal.
“Ataque a Conakry: História de um Golpe Falhado”, da autoria de José
Matos e Mário Matos e Lemos, recorda a invasão secreta à cidade de Conakry,
capital da República da Guiné, em 1970, por uma força militar portuguesa. O
objetivo principal era promover um golpe de Estado na antiga colónia francesa
e derrubar o regime do presidente Sékou Touré, que apoiava os guerrilheiros
do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde), que
lutavam pela independência da Guiné portuguesa. A incursão acabaria por não
ter o sucesso esperado relativamente ao golpe de Estado, mas esta operação
ficaria na memória de muitos como a mais ousada levada a cabo durante a
guerra colonial em África, embora o regime português nunca reconhecesse o
seu envolvimento.

AMÉLIA RESENDE APRESENTOU PRIMEIRA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL NA BIBLIOTECA
A Biblioteca Municipal teve patente, entre 9 de abril e
22 de maio, a exposição de pintura “Caminhos…”, de
Amélia Resende. Esta foi a primeira mostra individual
da artista Albergariense, que apresentou vários
temas que foram surgindo conforme a inspiração do
momento.

“Todos os trabalhos artísticos que realizo fora
do atelier, por muito atrativos, desafiadores e
gratificantes que sejam, não substituem a sensação
de prazer pelo ato de criar, da descoberta contínua
que pode acontecer perante uma tela”, afirmou
Amélia Resende. Para esta exposição, tomou como
ponto de partida diversas imagens, as quais recriou,
segundo o seu gosto e sensibilidade.
Maria Amélia de Lemos Resende nasceu em
Albergaria-a-Velha. É licenciada em Artes Plásticas –
Pintura, pela Escola Superior de Belas-Artes do Porto.
Dedicou-se à prática letiva da disciplina de Educação
Visual e, atualmente, é responsável pela atividade de
Pintura criada pelo Sindicato de Bancários do Norte,
no Porto. Ensina também Pintura na Academia
Sénior do Centro Social S. Pedro, em Vila Nova de
Gaia e faz parte do projeto da Universidade Sénior
de Canelas, no âmbito da orientação da classe de
Pintura.
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CENTENÁRIO DA ALBA COMEMORADO
COM A EXPOSIÇÃO “ALBA - UMA
HISTÓRIA GLOBAL”
Para comemorar o centenário da Alba,
uma das marcas mais emblemáticas
de Albergaria-a-Velha, da região e do
País, a Câmara Municipal inaugurou
no dia 5 de junho a exposição “Alba Uma História Global”.
Distribuída por dois pisos da Biblioteca Municipal, a
exposição divide-se em diferentes polos temáticos.
No átrio é possível conhecer o carro Alba - um projeto
pioneiro genuinamente português - através dos seus
planos e desenhos técnicos, fotografias e um dos
únicos exemplares do motor. No primeiro piso, um
mapa de grandes dimensões apresenta os edifícios e
zonas de relevância no percurso da Alba e da família
Martins Pereira, antes de os visitantes embarcarem
numa viagem no tempo, com a cronologia dos
factos marcantes na História da marca e exemplares
dos seus produtos mais icónicos, como os ferros de
engomar, panelas de três pés, bancos de jardim,
fogões ou caixas de correio.
Neste espaço destaca-se, ainda, uma instalação
construída a partir das fichas dos trabalhadores que
passaram pela Alba e que, no total, constituem um
arquivo de 4000 fichas. Estes documentos serviram
de base para o livro “O Mundo é um Moinho –
História Económica e Social de Albergaria-aVelha no século XX”, das investigadoras Raquel
Varela e Luísa Barbosa Pereira, que foi apresentado
na Biblioteca Municipal na tarde de 19 de junho.
A Alba, fundição situada em Albergaria-a-Velha, é
“uma marca portuguesa no mundo” que atravessa
praticamente todo o século XX, com impacto
nacional, nas ex-colónias e com exportações para a
Europa e o Brasil, sendo um modelo de progresso
industrial, que atingiu um notável prestígio
económico, social e cultural, não apenas na região
mas em todo o país; Foi uma verdadeira escola
técnico-profissional de um sem número de atividades
e profissões, bem como uma das marcas pioneiras em
utensílios domésticos, mobiliário urbano e acessórios
diversos que marcaram o século XX português.
A exposição comemorativa do centenário da Alba
“Uma História Global” tem a curadoria de Raquel
Varela, com conceção e design de Pedro Páscoa e
produção de Sónia Diogo e Paulo Cardoso. A mostra
está patente na Biblioteca Municipal até ao final do
ano.
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“A BIBLIOTECA À SUA PORTA” LEVA LIVROS À
CASA DOS MUNÍCIPES
A Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha volta a proporcionar aos
residentes do Concelho um serviço de empréstimos ao domicílio. Com
“A Biblioteca à sua porta” os leitores Albergarienses podem receber
comodamente novos empréstimos em sua casa.
No portal da Biblioteca Municipal - biblioteca.cm-albergaria.pt - os munícipes
podem pesquisar entre os 60 mil títulos disponíveis e reservar os recursos (livros,
DVD, CD) que gostariam de requisitar. Feita a reserva, deverão marcar a visita ao
domicílio. No portal da Biblioteca Municipal, existe um tutorial a explicar todo o
processo, de forma simples e concisa.
Com o novo serviço “A Biblioteca à sua porta”, pretende-se facilitar o acesso
aos recursos da Biblioteca Municipal de forma segura e cómoda, promovendo a
leitura e exploração de novas temáticas.

CONCURSO CRIATIVA 2021 APUROU VENCEDORES
No primeiro semestre de 2021, a Rede de Bibliotecas de Albergariaa-Velha apurou os vencedores do Concurso criAtiva, na sua vertente
LEITURA e ESCRITA.
Ana Afonso Nadais de Sousa (1.º Ciclo – AE Branca), Madalena Machado Seixas,
(2.º Ciclo – AE de Albergaria-a-Velha), Joana Martins Dias (3.º Ciclo – AE Branca)
e Lívia Raquel Abreu Branquinho Marques (Ensino Secundário – AE Albergariaa-Velha) foram as vencedoras da vertente LEITURA, que decorreu ao longo de
quatro sessões online, uma por ciclo, entre 17 e 20 de fevereiro.
Já no dia 21 de maio, foram apurados os vencedores da vertente ESCRITA, este
ano, sob o tema “UM DIA DE CADA VEZ…” O concurso contou com 39 textos,
narrativos e líricos, de grande qualidade, estando todos os participantes de
parabéns pelo empenho.
No género narrativo, os vencedores foram João Luís Ribeiro Silva (categoria A),
Inês Martins Dias (categoria B), Mariana Gomes Alves (categoria C), Sara João Silva
Moura de Assis (categoria D) e João Filipe Marques Pires (categoria E). No género
lírico, venceram Raúl Miguel Coutinho Oliveira (categoria A), Cátia Pinheiro Santos
(categoria B), Luciana Filipa Coutinho (categoria C), Heloísa Leonor Oliveira da
Silva (categoria D) e Maria Carolina Fernandes de Oliveira (categoria E).
O criAtiva é um concurso literário destinado a promover experiências em torno
do desenvolvimento de competências associadas à leitura e à escrita ativas,
assentes em aprendizagens e na criatividade.
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A CULTURA EM SEGURANÇA NO CINETEATRO ALBA
No primeiro semestre de 2021, o Cineteatro Alba continuou a promover
espetáculos de qualidade com todas as medidas de segurança, mantendo
um público fiel nas diferentes áreas performativas.

1

Além da divulgação do trabalho efetuado pelos agentes culturais locais – com
destaque para o Festival de Teatro da Jobra Educação – o CTAlba continua a ser
palco para grandes nomes nacionais e artistas emergentes, bem como ponto de
passagem de grandes festivais de música, como o OuTonalidades ou o Festim –
Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo, que trouxe a emoção da catalã
Silvia Pérez Cruz a Albergaria-a-Velha.

2

4

3

5

LEGENDAS DAS FOTOS:
1 Festival de Teatro da Jobra Educação
2 Cláudia Pascoal
3 “Naperon e Bibelot”, pela Kopinxas – Companhia de Teatro
4 Tiago Bettencourt
5 “Fado Mimado”, pela d’ Orfeu – associação cultural
6

6 Sílvia Pérez Cruz
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ALBERGARIA-A-VELHA VOLTOU
A SER A CAPITAL DO PÃO DE
PORTUGAL
Tendo em conta os constrangimentos
sanitários, o Festival Pão de Portugal
regressou a Albergaria-a-Velha no fim
de semana de 26 e 27 de junho num
formato mais reduzido, na Alameda
5 de Outubro, com 20 expositores e
regras de segurança bem definidas. O
público, ciente das medidas impostas
pela Direção-Geral da Saúde, foi
fluindo pelo Festival ao longo dos dois
dias, sem aglomerações.
Além da venda de pão e complementos, o
Festival contou com as já tradicionais sessões de
showcooking, com Divercook e os chefs Hélio
Loureiro, Emídio Concha de Almeida e José Mário
Lino.
A animação cultural, apesar de simbólica, pautou-se
por momentos musicais em que marcaram presença,
no coreto da Alameda 5 de Outubro, artistas e
grupos locais, como os Andúria, Chefe Silva, Pascoal
Pires, tendo o Fado de Coimbra encerrado o evento
com as vozes de José Rui Branco e João Simões.
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CÂMARA MUNICIPAL ASSINALOU DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS
No âmbito do Dia Internacional das Florestas, celebrado a 21 de março, o Município de
Albergaria-a-Velha plantou um Carvalho Alvarinho no jardim da Alameda 5 de Outubro.
Esta iniciativa inseriu-se na campanha Restauro
Florestal: o caminho para a recuperação e o bemestar, promovida pelo ICNF – Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, que disponibilizou
gratuitamente 50 000 árvores autóctones a
entidades locais, proprietários rurais e cidadãos para
a plantação nas suas propriedades.
A plantação em Albergaria-a-Velha contou com
a presença do Presidente da Câmara Municipal,
António Loureiro, das Vereadoras Catarina Mendes
e Sandra Almeida, bem como de colaboradores
municipais da Divisão do Ambiente e Gabinete
Técnico Florestal. Neste momento simbólico, o
Executivo deu o nome “Tucha” à árvore plantada,
em homenagem à artista Tucha Martins, falecida este
ano, e que organizava, todos os anos, o “Festival Dos
Modos Nascem Coisas” no mesmo local onde agora
está o Carvalho Alvarinho.

PROGRAMA ALDEIAS SEGURAS |
SEGURAS ORGANIZOU SIMULACROS

PESSOAS

No âmbito do programa Aldeias Seguras | Pessoas Seguras,
decorreu no dia 22 de maio dois simulacros para testar a
capacidade e a resposta a um evento de incêndio rural nas
Aldeias de Vilarinho de São Roque e Vila Nova de Fusos, que
são as Aldeias mais recentes que aderiram ao programa.
Em ambos os simulacros estiveram presentes os Bombeiros de Albergaria-a-Velha,
a Guarda Nacional Republicana, ICNF, Comandante Regional e Comandante
Distrital da estrutura da ANEPC, Presidentes de Juntas de Freguesia do Concelho
e o Executivo Municipal.
No simulacro de Vila Nova de Fusos esteve presente a Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, onde expressou a
importância destes programas serem implementados nas aldeias mais remotas do país e felicitou o Município pelos simulacros realizados
e pelo investimento feito nas aldeias para as tornar mais resilientes à passagem de um incêndio.
António Loureiro, Presidente da Câmara Municipal, afirmou que a autarquia continua empenhada em proteger e preservar a sua população
e floresta, através do programa Aldeias Seguras | Pessoas Seguras e outras ações feitas no Concelho. “Para o sucesso deste programa
contamos com a ajuda incansável dos Oficiais de Segurança Locais, que se predispuseram voluntariamente em colaborar, e à população
que aceitou participar e estar envolvida neste projeto.”
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ALBERGARIA-A-VELHA ADERE AO MOVIMENTO
UNIDOS CONTRA O DESPERDÍCIO
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha aprovou a 17 de fevereiro, em
Reunião Ordinária, a adesão ao Movimento Unidos Contra o Desperdício,
comprometendo-se a adotar medidas que visem a redução do desperdício
alimentar.
O Movimento Unidos Contra o Desperdício nasceu a 29 de setembro de 2020,
no Dia Mundial da Consciencialização para as Perdas e Desperdício Alimentar,
instituído pelas Nações Unidas. O seu principal objetivo é chamar a atenção para
o desperdício alimentar, através de um movimento cívico e nacional, agregador
e educativo, que una a sociedade num combate ativo e positivo ao desperdício
alimentar. Pretende-se mudar atitudes ao longo de toda a cadeia, impactando
todos os intervenientes: os que produzem, os que fabricam, os que transformam,
os que embalam, os que transportam, os que consomem e os que descartam
os resíduos. Atualmente, estima-se que 1/3 dos alimentos sejam desperdiçados.
O Movimento Unidos Contra o Desperdício tem o Alto Patrocínio da
Presidência da República e congrega um número já considerável de Municípios,
entidades públicas e privadas, incluindo a Direção Geral das Autarquias Locais.

PROJETO

ALBERGARIENSE

RECONHECIDO

O Município de Albergaria-a-Velha viu
reconhecida a qualidade e inovação do seu
projeto de sensibilização e educação para
a reciclagem pela Sociedade Ponto Verde,
beneficiando, por isso, de um apoio financeiro
para a sua implementação correspondente a
6% da dotação financeira nacional disponível
pela Sociedade Ponto Verde para ações deste
género, a desenvolver pelos municípios.
O projeto do Município de Albergaria-a-Velha conta
com um orçamento de 76 mil euros e atua sobre dois
eixos de intervenção:
- Estratégia de Marketing Digital: Este eixo visa
estabelecer uma comunicação direta e atrativa com
os utilizadores da rede social Facebook do Município,
envolvendo-os numa dinâmica de comunicação,
sensibilização e educação para as questões ligadas à
reciclagem e, com isso, contribuir para uma mudança
de comportamentos positiva dos utilizadores.
- Implementação do “Certificado Recicla –
Albergaria A-Verde”: Inovador no contexto
nacional, o “Certificado Recicla - Albergaria
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A-Verde” tem como propósito reconhecer as
empresas locais que, no seu dia-a-dia, adotam
atitudes e ações de proteção para com o ambiente.
Este certificado permitirá às empresas assumirem um
posicionamento no mercado e o reconhecimento,
por parte dos seus clientes e da sociedade, que
cumprem com as mais rigorosas normas de qualidade
e que assumem políticas internas de cuidado com o
ambiente.

PONTO
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SEMANA EUROPEIA DO
AMBIENTE FOI ASSINALADA EM
ALBERGARIA-A-VELHA
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha
assinalou a Semana Europeia do Ambiente de
31 de maio a 5 de junho.
A 3 de junho, Dia Mundial da Bicicleta, foi dinamizado
um conjunto de atividades de promoção deste meio
de transporte amigo do ambiente na Escola Básica de
Albergaria-a-Velha, bem como na sede da APPACDM,
na Branca, destinado a diferentes públicos, incluindo
pessoas com necessidades educativas especiais.
Já a 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, a
comunidade Albergariense foi desafiada a aproveitar
o circuito de manutenção da Zona Industrial de
Albergaria-a-Velha para praticar atividade física. No
“Challenge – Circuito de Manutenção” uma equipa
técnica da área do Desporto da Câmara Municipal
deu a conhecer os exercícios possíveis nos aparelhos
de fitness, convidando, depois, os participantes a
fazerem uma sequência de exercícios no menor
tempo possível.
Ao longo da semana, na página de Facebook do
Município, foram ainda divulgadas várias boas
práticas ambientais que estão a ser implementadas
no Concelho, como o reforço da limpeza urbana,
a compostagem e a promoção da utilização da
bicicleta.

PROJETO TO-BE-GREEN
PROMOVE A RECICLAGEM DE
MÁSCARAS E VESTUÁRIO
O cenário pandémico trouxe desafios acrescidos
no que concerne às boas práticas ambientais.
Dada a necessidade do uso de máscaras e a
grande utilização dos modelos descartáveis,
assistimos a um novo problema ambiental,
com milhões de máscaras a serem colocadas
juntamente com os resíduos indiferenciados
ou descartadas no espaço público e até nos
oceanos.
O Município de Albergaria-a-Velha, consciente desta
problemática, associou-se ao projeto To-Be-Green
de forma a disponibilizar contentores próprios, em
várias instituições, para a colocação de máscaras
descartáveis e sociais. Estas serão reencaminhadas
para o CVR (Centro de Valorização de Resíduos), cujo
material final servirá de matéria-prima para novos
produtos, numa lógica de economia circular.
Em paralelo, nos mesmos moldes metodológicos,
vão ser colocados contentores para a reciclagem
de têxteis. Estes terão dois destinos diferentes. As
peças em piores condições serão recicladas para criar
fios têxteis ou placas de isolamento acústico, entre
outros produtos. Já as peças de roupa em melhores
condições, poderão ser registadas numa aplicação
e vendidas, numa lógica de “e-marketplace de
economia circular”, ou então, doadas a uma
instituição.
PÁG. 29

ALBERGARIA EM REVISTA

AMBIENTE

MUNICÍPIO PROMOVE A
COMPOSTAGEM NAS ESCOLAS
E JARDINS-DE-INFÂNCIA
A Câmara Municipal colocou estações de
compostagem em 10 escolas e jardins-deinfância do Concelho, com vista a promover o
reaproveitamento dos resíduos orgânicos e a
diminuição do desperdício, bem como incutir
boas práticas ambientais desde a infância.
A estação de compostagem é constituída por
uma estrutura de 4 m2, com duas unidades de
compostagem, permitindo a rotatividade da matéria
orgânica, uma cobertura para evitar o calor ou a
humidade em excesso e uma cerca envolvente, que
pode ser aproveitada para a criação de uma horta
biológica com o recurso a objetos reciclados.
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As estações de compostagem foram colocadas na
Escola Secundária e na Escola Básica de Albergaria-aVelha, no Jardim-de-Infância de Albergaria-a-Velha,
na EBI de São João de Loure, na Escola Básica da
Cruzinha (Valmaior), no Centro Escolar de Angeja,
no Centro Escolar de Alquerubim, na Escola Básica
de Branca, no Jardim-de-Infância de Telhadela e no
Centro Escolar das Laginhas.
Após esta intervenção, foi organizada, no final
da tarde de 9 de junho, a ação de capacitação
“Compostagem – devolver à terra o que é da
terra”, dirigida a docentes, educadoras e pessoal
auxiliar. A sessão teve lugar na Escola Básica de
Albergaria-a-Velha e foi dinamizada por Luís Miguel
Martins, professor da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro.
Para o Município, a promoção da compostagem nas
escolas de Albergaria-a-Velha insere-se na estratégia
municipal para o Ambiente, que visa capacitar as
gerações mais novas para as boas práticas ambientais,
aproveitando o seu papel de disseminadoras de bons
hábitos junto da família.
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CÂMARA MUNICIPAL APOSTA NA
REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Além de garantir a limpeza do espaço público, promovendo um ambiente
higienizado e saudável no Concelho, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha
tem apostado na revitalização de jardins, equipamentos municipais e esplanadas,
tornando os espaços mais agradáveis para a sua fruição.
Nos meses mais amenos do ano, as flores provocam uma explosão de cor que,
associadas às janelas e varandas floridas nos edifícios particulares – em muitos
casos, no âmbito do projeto “Albergaria em Flor” - tornam o Concelho de
Albergaria-a-Velha um local bonito e aprazível de se viver.
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CENTRO DE SAÚDE DE
ALBERGARIA-A-VELHA VAI SER
ALVO DE BENEFICIAÇÃO
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha
aprovou, em março, o projeto de arquitetura
para a beneficiação do edifício do Centro
de Saúde de Albergaria-a-Velha, bem como
a abertura de um concurso público para a
sua concretização. A base de licitação para a
intervenção ficou estipulada em 795 349,40
euros, mais IVA, com um prazo de execução de
210 dias.
O estado de degradação do edifício implica, nesta
fase, iniciar a beneficiação na envolvente externa,
para blindar as patologias daí provenientes,
permitindo conferir mais qualidade no interior e,
desse modo, restabelecer as condições mínimas
de utilização funcional por parte dos utilizadores
do edifício, sejam eles profissionais de saúde ou
utentes. O projeto engloba três grandes áreas –
a intervenção na cobertura, com a substituição
dos materiais existentes e a colocação de novo
isolamento térmico e hidráulico; a reconstrução de
todo o sistema de águas pluviais; e o tratamento
das paredes exteriores, de acordo com as patologias

apresentadas, refechando e reparando todos os
paramentos exteriores.
Estando o Centro de Saúde sob a tutela do Ministério
da Saúde, esta intervenção corresponde ao apoio
que o Município de Albergaria-a-Velha consegue
concretizar neste momento e que é necessário para
resolver os graves problemas que se têm vindo a
verificar nos últimos anos, marcados por inundações
provocadas pela falência generalizada da cobertura
e dos isolamentos. Com a intervenção promove-se,
ainda, a melhoria da eficiência energética do edifício.

CENTRO OFICIAL DE RECOLHA DE ANIMAIS
O Município aprovou a abertura do procedimento para a construção
do Centro Oficial de Recolha de Animais, com as devidas condições de
assistência e higiene, para receber temporariamente canídeos e gatídeos
vadios ou errantes. O valor de abertura de procedimento é de 200 151,60
euros mais IVA. Este projeto obteve financiamento da DGAV sendo
estabelecido um acordo para a execução de infraestruturas com uma
comparticipação de 50.000,00 euros por parte do Estado.
A construção do Centro Oficial de Recolha de Animais visa essencialmente
criar condições físicas para alojar temporariamente animais vadios ou errantes, na
medida que é um objetivo sanitário primordial a vigilância de zoonoses graves,
como a raiva, e o controlo da propagação de outras (leishmaniose, equinococose/
hidatidose, sarnas e tinhas).
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PARQUE INFANTIL DA MOBILIDADE REABRIU AO PÚBLICO
O Parque Infantil da Mobilidade reabriu em maio após obras de requalificação, cuja intervenção
teve como objetivo a execução de um espaço de jogo e recreio dotado de valências coerentes com
as necessidades dos mais novos, e um desenho conceptual integrando nova vegetação autóctone
e com a adoção de soluções de desenho e materiais otimizadas ao nível funcional, ecológico,
económico e estético.
No sentido do enquadramento com a área envolvente surgem equipamentos originais e atrativos com o intuito
de potenciar diversas atividades num mesmo espaço, designadamente, um equipamento lúdico designado por
rede de 3 prumus, dois equipamentos inclusivos - o carrossel e o carro, um equipamento lúdico designado
por multifunções com torre de castelo, 2 baloiços, 2 escorregas e um painel informativo. O parque está ainda
dotado de bancos de betão, papeleiras e bebedouro.
Para Sandra Almeida, Vereadora do Ambiente, o Parque Infantil da Mobilidade de Albergaria-a-Velha
está localizado numa zona central de Albergaria-a-Velha, junto à Piscina e Pavilhão Municipais, e sempre foi
um espaço muito frequentado pelos mais novos. Com novos equipamentos numa área visualmente mais
apelativa, o Município pretende que este espaço renovado seja um local de eleição para as famílias passarem
bons momentos de recreio e diversão.

LIGAÇÃO DO VALE DA LAGE À
ZONA INDUSTRIAL
Após mais de duas décadas numa zona isolada,
o Vale da Lage vai finalmente ter uma ligação
direta à Zona Industrial de Albergaria-a-Velha
através do prolongamento do Arruamento C.
Durante muitos anos, uma das vias mais estruturantes
da Zona Industrial não teve continuidade até ao
seu terminus natural devido à necessidade de
atravessamento do terreno onde se implanta uma das
mais antigas unidades industriais do concelho, a qual
impossibilitava a ligação entre as suas áreas a norte
e Sul, na zona designada por Vale da Lage. Após a
aquisição daquela unidade industrial pela Polivouga,
foi possível chegar a um acordo de permuta com
a autarquia, podendo finalmente ser aberto um
troço que faz o prolongamento do Arruamento C
permitindo o natural restabelecimento total.
Com a nova ligação, a ser pavimentada brevemente,
o Município resolve um problema grave de
circulação e comunicação no Vale da Lage, a mais
de 20 empresas, que só tinham um acesso à EN1/

IC2, geralmente congestionada, e que dificultava
não só o transporte de mercadorias, mas também a
circulação de viaturas de emergência.
Este restabelecimento do Arruamento C permite,
ainda, melhorar o ordenamento urbanístico da Zona
Industrial de Albergaria-a-Velha, contribuindo para a
dinamização económica e social, com a criação de
novas unidades industriais.
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1 Arranjo urbanístico Junto da rotunda do monumento à música – São João De Loure
2 Arranjo urbanístico no centro de Ribeira de Fráguas
3 Requalificação do Coreto em Vilarinho de S. Roque – Ribeira de Fráguas
4 Demolição de habitações e arranjo urbanístico junto do largo da Igreja de Frossos
5 Requalificação da área de estacionamento da Praça Álvares Cabral
6 Execução de muro no Parque de Lazer de Valmaior

1

2

3

5
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7 construção de muro de suporte na travessa do Cabo – Albergaria-a-Velha
8 Execução de passeios em Assilhó – EN 16-2 – Albergaria-a-Velha
9 Execução de passeios e estacionamento na Rua da Cultura – Branca
10 Beneficiação de rotunda junto ao Parque do Areal – Angeja
11 Requalificação da Unidade de Saúde de Alquerubim
12 Beneficiação da Unidade de Saúde de Angeja

7
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO
DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2020
1. INTRODUÇÃO
Fomentando o preceito constitucional do reconhecimento às minorias do
direto de oposição democrática, consagrado no n.º 2 do artigo 114º, da
Constituição da República Portuguesa, foi aprovado, pela Lei n.º 24/98, de
26 de maio, o Estatuto do Direito de Oposição, o qual pretende assegurar
o funcionamento dos órgãos eleitos, garantindo às minorias o direito de
constituir e exercer uma oposição democrática aos órgãos executivos das
autarquias locais.
Por oposição entende-se o acompanhamento, fiscalização e crítica das
orientações políticas do Governo ou dos órgãos executivos das regiões
autónomas e das autarquias locais de natureza representativa, em moldes
mais eficazes, dotando a oposição de direitos de participação em áreas
fundamentais.
Nos termos do identificado Estatuto, assiste aos titulares do direito de
oposição o direito à informação, o direito de consulta prévia, o direito de
participação e o direito de depor. Por fim, assiste-lhes, ainda, o direito de
pronúncia sobre o relatório de avaliação do grau de observância do respeito
pelo mencionado diploma legal.
De acordo com o n.º 1, do artigo 10.º, da referida Lei n.º 24/98, os órgãos
executivos das autarquias locais devem elaborar relatórios de avaliação
do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias, expondo as
atividades que deram origem e que contribuíram para o pleno cumprimento
dos direitos, poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de
oposição.
De acordo com o consagrado no Estatuto do Direito de Oposição, os titulares
do Direito de Oposição têm:
a) Direito à Informação - ser informados regular e diretamente pelos
correspondentes órgãos executivos sobre o andamento dos principais
assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade (artigo 4º);
b) Direito à Consulta Prévia – ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos
orçamentos e planos de atividade (artigo 5º);
c) Direito à Participação – pronunciarem-se e intervirem pelos meios
constitucionais e legais sobre quaisquer questões de interesse público
relevante, bem como o direito de presença e participação em todos os atos e
atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem (artigo 6.º);
d) o direito de depor perante quaisquer comissões constituídas para a
realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncias ou
outras formas de averiguação de factos sobre matérias de relevante interesse
local (artigo 8.º).
2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
Nas autarquias locais e nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 24/98, de 26 de
maio, são titulares do direito de oposição os partidos políticos representados
no órgão deliberativo que não estejam representados no correspondente
órgão executivo e ainda aqueles que, estando representados na Câmara
Municipal, nenhum dos seus representantes assuma funções, poderes
delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo
exercício de funções executivas, bem como os grupos de cidadãos eleitores
que tenham concorrido nas eleições autárquicas e que, como tal, estejam
representados em qualquer órgão autárquico.
No Município de Albergaria-a-Velha e no atual mandato 2017/2021, o CDSPP é o partido político que detêm funções distribuídas e poderes delegados
e subdelegados, com cinco elementos na Câmara Municipal, treze membros
na Assembleia Municipal e quatro Presidentes de Juntas de Freguesia. Assim,
nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, são
titulares do direito de oposição:
− O PPD-PSD, representado na Assembleia Municipal por seis membros e
por dois Presidentes de Junta de Freguesia e na Câmara Municipal por dois
Vereadores;
− O PS, representado na Assembleia Municipal por dois membros.
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3. CUMPRIMENTOS DO ESTATUTO DE OPOSIÇÃO
Compete à Câmara Municipal, de acordo com a alínea yy) do n.º 1 do artigo
33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,
“Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição”. Tal competência
encontra-se delegada no Presidente da Câmara Municipal – Edital n.º
231/2017;
Compete ainda ao Presidente da Câmara Municipal “Promover o
cumprimento do Estatuto do Estatuto do Direito de Oposição e a publicação
do respetivo relatório de avaliação”, conforme alínea u) do n.º 1, do artigo
35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;
Assim, referem-se, genericamente, as atividades que deram origem e
contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas
dos titulares autárquicos do direito de oposição:
3.1. DIREITO À INFORMAÇÃO
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 24/98 de 26 de maio,
e durante o período a que respeita o presente relatório, os titulares do
direito de oposição do Município de Albergaria-a-Velha foram regularmente
informados pelo Órgão Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal,
tanto de forma expressa, como verbal, sobre o andamento dos principais
assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade.
Assim, foi dado cumprimento ao estipulado na alínea c) do n.º 2 do artigo
25º, conjugada com o n.º 4 do artigo 35º, e nas alíneas s), t), u), x) e y)
do n.º 1 do mesmo artigo 35º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, na sua atual redação, e facultadas outras informações
concernentes a outros assuntos, designadamente:
- Foi remetida ao Presidente da Assembleia Municipal e a todos os membros
da Assembleia Municipal, bem como aos Vereadores, antes de cada sessão
ordinária daquele órgão, informação escrita do Presidente de Câmara
Municipal relativa à atividade da Câmara Municipal, com elevado grau de
detalhe, e a outros assuntos de interesse público, bem como informação
sobre a situação financeira e sobre as obras em curso, reclamações, recursos
hierárquicos e processos judiciais pendentes, entre outros;
- Foi remetida aos Vereadores da Câmara Municipal, antes de cada reunião
do respetivo órgão, informação sobre os atos praticados no âmbito de
delegação/subdelegação de competências e outras informações pertinentes
sobre a atividade municipal, bem como facultada informação sobre a
situação financeira, entre outros;
- Foi facultada resposta aos pedidos de informação ou documentação
apresentados pelos Vereadores, verbalmente na própria reunião ou
posteriormente, verbalmente ou por escrito;
- Foi facultada resposta aos pedidos de informação transmitidos pela Mesa
da Assembleia Municipal;
- Foi facultada resposta, em geral, às questões colocadas formal ou
informalmente sobre o andamento dos principais assuntos do Município;
- Procedeu-se à publicação das deliberações dos órgãos autárquicos e das
decisões dos respetivos titulares, destinadas a ter eficácia externa, através de
edital e/ou divulgação na página de internet da autarquia, e/ou em Boletim
Municipal, e/ou em jornal regional e/ou no Diário da República, conforme
disposição legal aplicável;
- Foram remetidas à Assembleia Municipal as atas das reuniões do Executivo
Municipal, após a sua aprovação;
- Procedeu-se à divulgação das atas das reuniões da Câmara Municipal e das
sessões da Assembleia Municipal, após a sua aprovação;
- Deu-se cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição, com a publicação
do respetivo relatório de avaliação.
Tendo como objetivo facultar as condições adequadas para o exercício deste
direito, foi disponibilizada aos Vereadores do PPD-PSD, a Sala das Reuniões
e/ou Salão Nobre dos Paços do Município para consulta e estudo de todos
os dossiês sujeitos a deliberação por parte do executivo, bem como os meios
materiais indispensáveis e foi ainda disponibilizado apoio administrativo.
Os representantes da oposição foram ouvidos nas questões mais relevantes
para a atividade autárquica e, sempre que possível, os seus contributos e
sugestões foram incorporados.
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A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, em nome do princípio
da transparência, mantém atualizados os mecanismos de informação
permanente sobre a gestão municipal, designadamente sobre eventos,
atividades, realidade local, atas, regulamentos, entre outros, em particular, na
página da internet, facilitando o acompanhamento, fiscalização e crítica da
atividade dos órgãos municipais, mas também através das redes sociais e de
newsletter de alguns serviços, bem como de folhetos informativos diversos.
No âmbito da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2, tem vindo a ser prestada informação regular sobre o desenvolvimento
da atuação do município.
É garantida a edição e disponibilização regular da Agenda Cultural e Boletim
Municipal, mantendo-os disponíveis, em formato digital, no sítio institucional
do município na internet.
3.2. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 5º do Estatuto do Direito de
Oposição e no quadro do processo de elaboração das Grandes Opções do
Plano e Orçamento para 2021, foi solicitada aos representantes do PPD-PSD
e do PS a sua presença em reunião a ter lugar nos Paços do Município, a fim
de apresentarem propostas e contributos, para serem analisados no âmbito
da elaboração dos referidos documentos.
Com o intuito de se pronunciarem sobre as propostas dos documentos
supracitados, as quais lhes foram enviadas com a devida antecedência, via
correio eletrónico em 17.11.2020 (18:36h) e disponibilizadas em papel,
em local previamente definido, nos dias 18 e 19.11.2020, foi solicitada a
comparência dos Vereadores e dos representantes dos partidos políticos na
Assembleia Municipal para uma reunião a realizar no dia 20.11.2020, sujeita
à confirmação e escolha de horário, pelos titulares do direito. Este calendário
foi previamente informado a todos os titulares, por correio eletrónico de
06.11.2020 e presente à reunião da Câmara Municipal de 04 de novembro
de 2020.
Foram, ainda, facultadas, com a antecedência prevista na lei, por correio
eletrónico e disponibilizadas em papel, no local previamente combinado, as
ordens do dia das reuniões do executivo e das sessões do órgão deliberativo e
disponibilizados para consulta todos os documentos necessários à tomada de
decisão. Foram fornecidas cópias desses documentos, sempre que solicitadas,
com meios humanos e materiais da autarquia.
De acordo com o disposto na Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com as
respetivas alterações introduzidas pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro,
foi elaborado Regulamento do Conselho Municipal da Juventude, o qual
veio definir as normas relativas à composição e competência do Conselho
Municipal da Juventude de Albergaria-a-Velha, órgão de carácter consultivo
sobre matérias relacionadas com a política da juventude e que desenvolve
a sua ação no município de Albergaria-a-Velha. Acresce referir que este
órgão conta com um representante de cada partido político com assento na
Assembleia Municipal. O referido órgão emitiu o parecer obrigatório no que
respeita às dotações afetas às políticas de juventude e às políticas sectoriais
com aquela conexas - favorável à aprovação aos documentos previsionais.
3.3. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
No período atinente a este relatório foi assegurado aos titulares do direito de
oposição o direito de se pronunciarem e intervirem, pelos meios constitucionais
e legais, sobre quaisquer questões de interesse municipal, podendo efetuar
pedidos de informação, moções, requerimentos, declarações políticas,
esclarecimentos e protestos.
Foram tornadas públicas integralmente, por transcrição nas respetivas atas
ou inclusão como anexo, todas as declarações de voto apresentadas.
Assegurou-se aos eleitos o direito de apresentação de propostas.
Foram facultadas, atempadamente, aos vereadores da oposição todas as
informações pertinentes.
Foram dirigidos os convites aos membros eleitos da Câmara e da Assembleia
Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem estar presentes e/ou
participar em atos e eventos oficiais.

Foi garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à Autarquia
e destinada aos vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.
Foi ainda garantida, conforme regimento da Assembleia Municipal, a
distribuição de tempos de intervenção em cada sessão.
Foi garantida a audiência prévia de interessados e promovida a consulta
pública dos vários procedimentos a ela sujeitos, nos termos legais.
Foi, como já referido, criado o Conselho Municipal da Juventude, bem como
elaborado o Regulamento respetivo, que garante a participação dos jovens
nos assuntos estratégicos e de interesse para a juventude, envolvendoos nos processos de tomada de decisão, criando espaços de afirmação
e participação cívica, promovendo a autonomia, entendida enquanto
promoção de orientações estratégicas sobre as mais diversas políticas, como
as do emprego, proteção social, formação, habitação e transportes. Foi, pois,
definida uma estratégia fundamental para garantia do direito à participação
dos jovens na vida social e política, em particular no desenho e na execução
das políticas que incidam direta ou indiretamente na juventude. Este órgão
integra, entre outros, um representante de cada partido político com assento
na Assembleia Municipal.
3.4. DIREITO DE DEPOR
No período em questão os titulares do direito de oposição não intervieram
em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no
artigo 8.º do Estatuto do Direito de Oposição, dado que o órgão executivo
não esteve sujeito a qualquer obrigação neste domínio.
4. PRONÚNCIA SOBRE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Em cumprimento do disposto no artigo 10.º do Estatuto do Direito de
Oposição, foi elaborado o presente relatório de avaliação do grau de
observância do respeito pelos direitos e garantias constantes no referido
estatuto, o qual vai ser remetido aos titulares do direito de oposição, a fim
de, sobre o mesmo, se pronunciarem, querendo.
Por solicitação de qualquer dos titulares do direito de oposição, pode o
relatório e respetivas respostas serem objeto de discussão na próxima sessão
da Assembleia Municipal.
Desde o ano de 2014 vem sendo elaborado relatório de avaliação do
cumprimento do Estatuto do Direito Oposição, com publicação integral no
Boletim Municipal e disponibilizado em permanência no sítio institucional do
município na internet, em www.cm-albergaria.pt.
5. CONCLUSÃO
Conclui-se, pois, que, durante o período referente a este relatório, a Câmara
Municipal de Albergaria-a-Velha assumiu um papel ativo e transparente
na efetivação dos direitos e garantias dos titulares do direito de oposição,
cumprindo o estabelecido no Estatuto do Direito de Oposição, assim
contribuindo para o reforço do sistema democrático.
Por fim e em cumprimento dos n.ºs 2 e 5 do artigo 10.º do Estatuto do
Direito de Oposição e da alínea u) do n.º 1 do artigo 35º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, determino
que o presente relatório seja enviado aos titulares do direito de oposição
e ao Presidente da Assembleia Municipal, para conhecimento e eventual
discussão na Assembleia Municipal, caso seja requerido pelos titulares do
mencionado direito, conforme dispõe o n.º 3 do citado artigo 10.º, devendo
posteriormente ser publicado no boletim municipal e disponibilizado no sítio
da internet do município.
Dê-se conhecimento à Câmara Municipal, na próxima reunião ordinária.
Paços do Município de Albergaria-a-Velha, 11 de março de 2021.
O Presidente da Câmara Municipal,
António Augusto Amaral Loureiro e Santos
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Ata n.º 01
Data: 06-01-2021
Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre os municípios de
Águeda e Albergaria-a-Velha – Ecopista do Vouga
Deliberação: por unanimidade, aprovada.
Protocolo de disponibilização de serviço de conetividade à Rede Nacional
de Segurança Interna pela Secretaria Geral do Ministério da Administração
Interna ao Município de Albergaria-a-Velha - ratificação
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e outorga do protocolo.
7.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Albergaria-a-Velha
– prorrogação do prazo
Deliberação: por unanimidade, prorrogar o prazo pelo período de 18 meses.

Ata n.º 02
Data: 20-01-2021
Estado de Emergência/ Covid-19 – isenção de taxas
Deliberação: por unanimidade, aprovar, como medida excecional de apoio
às atividades económicas na área do comércio e serviços, a prorrogação da
isenção do pagamento de taxas no período de 1 de janeiro a 30 de junho.
“Plataforma Responsible Trails – PR3 ABL – Trilho das Cegonhas”
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e outorga do contrato
Plataforma Responsible Trails – PR3 ABL – Trilho das Cegonhas.
Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e outorga do
contrato-programa Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de
Albergaria-a-Velha.
Declaração Europeia das Cidades Circulares
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e assinatura da
Declaração Europeia das Cidades Circulares.
Aquisição ou comparticipação de testes à Covid-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e a despesa decorrentes
da realização de 6 testes laboratoriais.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a edição do livro “Telhadela –
Construção de uma Memória”, do Grupo Recreativo e Cultural de Telhadela,
mediante a aquisição de 25 livros.
Subsídio – Monumento ao Carnaval
Deliberação: por unanimidade, apoiar a realização do evento “Monumento
ao Carnaval”, da Associação Cultural e Recreativa Carnaval de Albergariaa-Velha, com a atribuição de um subsídio no montante de 2500 euros, bem
como através da isenção do pagamento das taxas devidas pela ocupação do
espaço público.
criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita (2.ª fase - Municipal)
Deliberação: por unanimidade, distinguir os vencedores nas duas vertentes
do Concurso, no criAtiva Leitura e no criAtiva Autores, em cada um dos
escalões, com a atribuição de cheques-prenda

Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha – parceria – oferta de chequesprenda às Bibliotecas Escolares
Deliberação: por unanimidade, oferecer cheques-prenda às Bibliotecas
Escolares do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, do
Agrupamento de Escolas da Branca e da Jobra Educação.
“Execução de passeios na Av. Bernardino Máximo de Albuquerque” –
relatório final
Deliberação: por unanimidade, aprovar o relatório final, adjudicando a
empreitada à empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo
montante de 218 868, 98 euros e um prazo de execução de 120 dias.

Ata n.º 03
Data: 03-02-2021
Aquisição ou comparticipação de testes à Covid-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e a despesa decorrentes
da realização de 9 testes laboratoriais.
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 de bens móveis.
Projeto de Desporto Adaptado – Contrato-programa de Desenvolvimento
Desportivo – APPACDM de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, reduzir a comparticipação da Câmara
Municipal, havendo lugar à restituição do excedente, no montante de
2658, 97 euros, relativo à não concretização de ações previstas por causa
da pandemia Covid-19.
Instituições Particulares de Solidariedade Social – apoio financeiro
extraordinário
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de um
apoio financeiro no valor global de 83 000 euros às IPSS do Concelho.

criAtiva – Concurso Municipal de Leitura e Escrita (2.ª Fase Municipal) –
normas de participação da 5.ª edição
Deliberação: por unanimidade, aprovar as correções e o aditamento,
conforme apresentado.
Doações e legados à Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar os recursos propostos.
“Requalificação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Branca” – relatório
final
Deliberação: por unanimidade, aprovar o relatório final, adjudicando a
empreitada à empresa Araújo & Brandão Construções, Lda., pelo montante
de 255 741,02 euros e um prazo de execução de 210 dias.

Ata n.º 04
Data: 17-02-2021
Adesão ao Movimento Unidos Contra o Desperdício
Deliberação: por unanimidade, aprovada
Demonstração de desempenho orçamental de 2020 e modificação ao
Orçamento (1.ª revisão) e às Grandes Opções do Plano (1.ª revisão) do
Município de Albergaria-a-Velha
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Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 2602-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 17-02-2021.
Contratação de aquisição de serviços de recolha e transporte de resíduos
urbanos (RU) a destino final e limpeza urbana, pelas entidades que integram
o agrupamento de entidades adjudicantes composto pelos municípios de
Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e Vagos – decisão de adjudicação e
aprovação da minuta do contrato
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta de contrato que consta
do processo.
Estratégia local de habitação para o Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 2602-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 17-02-2021.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a aquisição de instrumentos
musicais pela Banda Velha União Sanjoanense, através do pagamento de
30% do montante do orçamento apresentado, até ao limite máximo da
comparticipação de 5000 euros.
Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar nas despesas de submissão
do documentário “Tália” a alguns festivais nacionais e internacionais,
comparticipando até ao montante de 1000 euros, mediante a exibição dos
documentos comprovativos da despesa.
Acordo de colaboração interinstitucional entre o Município de Albergariaa-Velha, o Centro de Coordenação Técnica e o Instituto dos Registos e do
Notariado, IP
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e celebração do acordo
de colaboração interinstitucional.

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, apoiar a publicação do Jornal Escolar “EI”
do Agrupamento de Escolas da Branca, atribuindo um subsídio no montante
de 200 euros
Apoio material à Guarda Nacional Republicana de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, deferir a instalação de dois aparelhos de ar
condicionado nas salas do posto onde se realizam inquéritos e nas afetas ao
Apoio à Vítima.

Ata n.º 06
Data: 17-03-2021
Campanha de esterilização de animais de companhia no Município de
Albergaria-a-Velha 2020
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, que
determina a aprovação dos pedidos de reembolso e autorização da despesa.
Serviço de transporte de passageiros flexíveis (TPF) a título provisório,
experimental e temporário no Concelho de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.
Regulamento de Incentivos à Criação do Próprio Emprego no Município de
Albergaria-a-Velha – candidaturas 2021 – lista definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista definitiva das candidaturas.
Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior – ano letivo 2020/2021
– lista definitiva
Deliberação: por unanimidade, aprovar a lista definitiva dos candidatos
a bolseiro, da qual resulta a atribuição de bolsas de estudo aos primeiros
20 candidatos da lista, no valor de 30% do Salário Mínimo Nacional, com
duração de 10 meses.

Beneficiação do Edifício do Centro de Saúde de Albergaria-a-Velha – projeto
de arquitetura
Deliberação: por unanimidade, aprovado.

Minuta de protocolo a celebrar com a Prave – Associação de Promoção de
Albergaria-a-Velha, relativo ao Projeto de Desenvolvimento Territorial “(Des)
envolver Albergaria-a-Velha”
Deliberação: por maioria, aprovada.

Ata n.º 05
Data: 03-03-2021

Subsídio
Deliberação: por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro
no montante de 50 000 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Albergaria-a-Velha, destinado a comparticipar a aquisição e
adaptação de uma ambulância de primeiros socorros e emergência médica.

Voto de Pesar
Deliberação: pela carreira e contributos na área da cultura e das artes, que
muito dignificou e promoveu o Município de Albergaria-a-Velha, impõe-se
um reconhecimento público a Maria de Fátima Pires de Oliveira Martins, por
todos conhecida como “Tucha Martins”, falecida no dia 25 de fevereiro.
Listagem de bens doados ao e pelo Município no âmbito da pandemia
Covid-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar as doações constantes da listagem.
Atribuição de subsídio destinado a apoiar a aquisição de equipamentos
informáticos, para garantir que os alunos possam beneficiar do ensino à
distância
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, que
determina a atribuição de um subsídio no valor de 12 000 euros ao
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha e no valor de 8000 euros à
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Branca.

Cedência do Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ceder o Pavilhão Municipal ao Centro
Atlético Póvoa Pacense para a realização de treinos e jogo da Equipa Sénior
de Hóquei em Patins, com isenção de taxas.
Cedência do Pavilhão Municipal de Alquerubim
Deliberação: por unanimidade, ceder o Pavilhão Municipal ao Centro de
Formação de Associação de Escolas do Concelho de Aveiro e Albergaria-aVelha para a realização de três ações de formação creditadas, com isenção
de taxas.
Pontos de carregamento de veículos elétricos em espaços do domínio público
municipal
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 2304-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 17-03-2021.
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Ata n.º 07
Data: 07-04-2021
Voto de pesar
Deliberação: foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Tércio
Melo Silva, antigo vereador da Câmara Municipal, membro da Assembleia
Municipal e cidadão participativo na comunidade de São João de Loure, e
um voto de pesar pelo falecimento de Armando Jorge de Carvalho Ferreira,
defensor de diversas causas sociais, autor de estudos/ publicações e estudioso
da arte molinológica.
Acordo de cooperação técnica – obras de requalificação do Centro de Saúde
de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação da minuta e outorga
do Acordo de Cooperação Técnica - obras de requalificação do Centro de
Saúde de Albergaria-a-Velha.
Apoio alimentar à Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-aVelha, no âmbito da Pandemia Covid-19
Deliberação: por unanimidade, aprovar e apoio, com caráter pontual e
excecional, à Associação dos Amigos dos Animais de Albergaria-a-Velha,
através da oferta de 210 sacos de ração, com o custo total de 1890,01 euros.
Toponímia da Freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior
Deliberação: por unanimidade, aprovar a atribuição dos topónimos Beco
Dr. Nogueira e Melo à via que liga a Rua Dr. Nogueira e Melo em direção a
terrenos agrícolas; e Rua Barreiro de Assilhó à via que liga a Rua das Hortas
e a Rua das Flores.
Cedência de espaço no Centro Cultural de São João de Loure
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Banda Velha União
Sanjoanense, a título precário e pontual, com isenção das taxas devidas, para
acondicionamento de todo o espólio da banda, a fim de prepararem a sua
sede para uma intervenção.
Sinalização e Trânsito
Deliberação: por unanimidade, aprovar a sinalização para as vias indicadas.

Ata n.º 08
Data: 14-04-2021
Modificação ao Orçamento (2.ª revisão) e às Grandes Opções do Plano (2.ª
revisão) do Município de Albergaria-a-Velha
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 2304-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Extraordinária de 14-04-2021.

Ata n.º 09
Data: 21-04-2021
Campanha de esterilização de animais de companhia no Município de
Albergaria-a-Velha – 2021 - aditamento
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.
Minuta de protocolo a celebrar com a Ordem dos Médicos Veterinários
– Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Amimais de
Companhia em Risco – cheque veterinário
Deliberação: por unanimidade, aderir ao programa nacional, aprovando a

PÁG. 40

minuta do protocolo e o Manual de Boas Práticas de Cuidadores de colónias
felinas.
Concurso de Fotografia – Património Natural – Pateira de Frossos
Deliberação: por unanimidade, aprovar as normas de participação do
Concurso e correspondentes prémios, nos montantes: Primeiro Prémio: 125
euros; Segundo Prémio: 100 euros; e Terceiro Prémio: 75 euros.
Classificação do Edifício da Estação dos Correios (CTT) de Albergaria-a-Velha
como Monumento de Interesse Municipal
Deliberação: por unanimidade, dar seguimento ao processo, aprovando a
classificação do imóvel como Monumento de Interesse Municipal.
Classificação da Ponte e do Lagar de Azeite do Barro Negro como Conjunto
de Interesse Municipal
Deliberação: por unanimidade, aprovar a classificação como Conjunto de
Interesse Municipal.
Protocolo de parceria – Valorização do Património Identitário dos Territórios
no âmbito do Desenvolvimento Local de Base Comunitário – GAL Aveiro
Norte
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e outorga do protocolo
de parceria.
Projeto “Albergaria em Flor – 2021”
Deliberação: por unanimidade, aprovar a implementação do projeto
“Albergaria em Flor – 2021”, as respetivas normas e montantes de despesa
previstos.
Parceria no âmbito do projeto “N’Ritmos – E8G”, Programa Escolhas, com a
entidade promotora Prave – Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação da declaração de
parceria, plasmada na candidatura.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Associação de
Instrução e Recreio Angejense a título precário e pontual, com isenção das
taxas, para realização de gravação de temas musicais alusivos ao 25 de Abril.
Programação Cultural do Município – Cineteatro Alba e Outros – abril e maio
de 2021 – preços de bilheteira
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços de bilheteira.
Protocolo de parceria de espetáculos a celebrar entre o Município e a Jobra
– Festival de Teatro da Jobra Educação
Deliberação: por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de parceria.

Ata n.º 10
Data: 28-04-2021
Acordo de cooperação técnica – Projeto de Requalificação da Escola
Secundária de Albergaria-a-Velha
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente
relativo ao acordo de cooperação técnica para elaboração do projeto.
Acordo de cooperação técnica – Projeto de Reabilitação da Escola Básica
de Branca
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente
relativo ao acordo de cooperação técnica para elaboração do projeto.
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Acordo de cooperação técnica – Obras de Construção da Extensão de Saúde
do Baixo Vouga
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente
relativo ao acordo de cooperação técnica.
Subsídios e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar o Clube de Albergaria na realização
da XX Volta a Albergaria em Ciclismo – Taça de Portugal de Paraciclismo
com a atribuição de um subsídio no montante de 8500 euros, suportando
ainda as despesas decorrentes com o policiamento e cedendo os espaços dos
equipamentos municipais solicitados, com isenção das taxas, e concedendo
apoio logístico dentro das disponibilidades da autarquia.
Cedência do Pavilhão Gimnodesportivo de Alquerubim
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à União Desportiva de
Valmaior, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para realização
do Torneio APA Parte 1.

Ata n.º 11
Data: 05-05-2021
Processo N.º 3/ 2021/ Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a realização
do XV Cross de Montanha da Jobra, com isenção das taxas.
Subsídios e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, apoiar a Jobra – Associação de Jovens da
Branca na realização do XV Cross de Montanha, atribuindo um subsídio de
1500 euros, suportando os custos com segurança da prova, fita e aluguer
do equipamento de som e insufláveis da meta, cedendo ainda os balneários
do Pavilhão Polidesportivo da Branca e hall de entrada do Centro Cultural da
Branca, com isenção das taxas.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar a cedência
das instalações à Comissão Política do Partido Socialista, com isenção das
taxas, para realização de uma reunião de cariz político.
Cedência do Salão da Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações à Prave – Associação de
Promoção de Albergaria-a-Velha, com isenção das taxas, para realização da
sessão “Laboratório : ACT – Agir Contra o Tráfico de Seres Humanos”.
Legado e doações à Biblioteca Municipal
Deliberação: por unanimidade, agradecer e aceitar os recursos propostos.
“Beneficiação e Conservação de Vias de Comunicação – Zona Norte” –
relatório final, decisão de adjudicação e minuta contratual
Deliberação: por unanimidade, aprovar o relatório final, adjudicando a
empreitada à empresa Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo
montante de 212 897,72 euros e prazo de execução de 120 dias.
2.ª alteração à delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) da área
central da cidade de Albergaria-a-Velha e de Angeja
Deliberação: aprovada em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal
a 26-05-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação
tomada em Reunião Ordinária de 05-05-2021.

Ata n.º 12
Data: 14-05-2021
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Deliberação: aprovado em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal
a 26-05-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação
tomada em Reunião Extraordinária de 14-05-202.
Concurso de Ideias de Negócio 2021 - Prémios
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e atribuição de prémios
aos elementos das três equipas vencedoras, sendo os valores dos vouchers
200 euros (1.º prémio), 100 euros (2.º prémio) e 50 euros (3.º prémio).

Ata n.º 13
Data: 19-05-2021
Parceria no âmbito da candidatura do projeto “Albergaria + Ativa” com a
Associação BioLiving
Deliberação: por unanimidade, ratificar a declaração de parceria.
Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Colégio de
Albergaria, a título precário e individual, com isenção das taxas, para
realização da cerimónia de entrega de prémios do Quadro de Honra aos
alunos do Colégio.
Programação Cultural do Município – Cineteatro Alba e outros – junho e
julho de 2021 - preços
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços de bilheteira.

Ata n.º 14
Data: 31-05-2021
Covid-19 – Isenção de taxas – prorrogação de prazo
Deliberação: por unanimidade, aprovar a proposta apresentada como
medida excecional de apoio às atividades económicas na área do comércio
e serviços.
Relatório e contas, inventário de bens e balanço social do Município de
Albergaria-a-Velha referente ao exercício de 2020
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 2506-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Extraordinária de 31-05-2021.
Subsídios e outros apoios
Deliberação: por unanimidade, ratificar o despacho a autorizar o apoio
ao Clube Desportivo de Campinho na aquisição de quatro testes rápidos
antigénio.

Ata n.º 15
Data: 02-06-2021
Parceria no projeto “My Life, My Memories”, promovido pela Irmandade da
Misericórdia – Parcerias para o Impacto
Deliberação: por unanimidade, aprovar a Carta de Compromisso de
Investimento Social, ficando o apoio do Município condicionado à aprovação
da candidatura.
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Parceria no projeto “Safe Web 2.0”, promovido pela Probranca - Parcerias
para o Impacto
Deliberação: por unanimidade, aprovar a Carta de Compromisso de
Investimento Social, ficando o apoio do Município condicionado à aprovação
da candidatura.

Carta de compromisso de investimento social – projeto “Calisense”,
desenvolvido pela Calioásis - Parcerias para o Impacto
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e outorga da carta
de compromisso de investimento social, ficando o apoio do Município
condicionado à aprovação da candidatura.

“Beneficiação e Conservação de Vias de Comunicação – Zona Sul” – relatório
final, decisão de adjudicação e minuta contratual
Deliberação: por unanimidade, aprovar o relatório final, adjudicando a
empreitada à empresa Embeiral – Engenharia e Construção, S.A., pelo
montante de 218 025,36 euros e prazo de execução de 120 dias.

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Rotary Club de
Albergaria-a-Velha, a título precário e pontual, com isenção das taxas, para
realização das cerimónias de entrega de prémios de Mérito Escolar e de
Homenagem Profissional ao Eng.º José Piedade Laranjeira.

Ata n.º 16
Data: 16-06-2021

Cedência da Sala Principal do Cineteatro Alba
Deliberação: por unanimidade, ceder as instalações ao Clube de Albergaria,
a título precário e pontual, com isenção das taxas, para realização da audição
de encerramento de ano letivo da Academia de Música.

Relatório de Contas Consolidadas do Município de Albergaria-a-Velha
relativos ao exercício de 2020
Deliberação: aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 2506-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 16-06-2021.
Modificação ao Orçamento (3.ª revisão) e às Grandes Opções do Plano (3.ª
revisão) do Município de Albergaria-a-Velha para 2021
Deliberação: aprovada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 2506-2021 sob proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada
em Reunião Ordinária de 16-06-2021.
Transportes Escolares – plano para o ano letivo 2021/ 2022
Deliberação: por unanimidade, aprovado.
Processo N.º 6/ 2021/ Atividades na Via Pública com Perturbação de Trânsito
Deliberação: por unanimidade, ratificar a autorização, com condicionalismos
e isenção de taxas, para a realização da “20.ª Volta ao Concelho de
Albergaria-a-Velha em Ciclismo e a 3.ª Taça de Portugal Paraciclismo”, a
pedido do Clube de Albergaria.
Aquisição ou comparticipação de testes à Covid-19
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aquisição e a despesa decorrentes
da realização de 4 testes laboratoriais dirigidos ao Clube Desportivo de
Campinho.
Acordo de parceria – Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da Cerciag
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e outorga do acordo
de parceria.
Declaração de parceria – APPACDM – projeto Bolachas CO(N)VIDA
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e outorga da declaração
de parceria, ficando o apoio do Município condicionado à aprovação da
candidatura.
Carta de compromisso de investimento social – projeto “Comunidades Rurais
para a Cidadania Digital”, desenvolvido pela Inova-Ria - Parcerias para o
Impacto
Deliberação: por unanimidade, ratificar a aprovação e outorga da carta
de compromisso de investimento social, ficando o apoio do Município
condicionado à aprovação da candidatura.
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Programação Cultural do Município – Cineteatro Alba e outros – junho e
agosto 2021
Deliberação: por unanimidade, aprovar os preços de bilheteira.
VII Festival do Pão de Portugal – normas de participação e funcionamento, com
participação gratuita, encerramento/ condicionamento do estacionamento e
acesso ao trânsito e plano de contingência
Deliberação: por unanimidade, aprovados.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo 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 realização da ensaios da Banda.
Cedência do Pavilhão Polidesportivo de Angeja
Deliberação: por unanimidade, ratificar a cedência das instalações à Mais
50 Portugal, com isenção das taxas, para realização de um treino de andebol
da Seleção de Andebolistas.

ALBERGARIA EM REVISTA

INFORMAÇÕES

WWW.CM-ALBERGARIA.PT
234 529 300
234 529 757
964 852 743
963 181 358
800 506 506
800 201 202

I
I
I
I
I
I

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

MARCAÇÕES PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL OU ONLINE
www.cm-albergaria.pt/viver/atendimento-ao-municipe/agendamento

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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