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N..ºº 9944-----------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 3 DE
OUTUBRO DE 2013: ----------------------------------------------------------- No dia três de Outubro do ano dois mil e treze, no Salão Nobre do
edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo Municipal, sob
a presidência do Senhor Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da
Câmara Municipal. Estiveram ainda presentes na reunião, a Senhora VicePresidente, Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro, os Senhores Vereadores
António Miguel de Miranda Ferreira, Júlio Manuel dos Santos Penetra e José
Carlos Calhoa Morais e as Senhoras Vereadoras Maria Leonor Reis Lopes e
Arminda de Oliveira Martins. ----------------------------------------------------------------------------------- Secretariou a reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica,
Cristina Maria Simões Olívia, coadjuvada pela Técnica Superior, Maria de
Laçalete Mendes Ferreira e Godinho. ------------------------------------------------------------------- Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da
Câmara, pelas 10 horas, deu-se início ao período antes da ordem do dia: ------O Senhor Presidente deu a palavra aos Senhores Vereadores para dela
fazerem as intervenções que entenderem, nesta, que é última reunião do
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Júlio Penetra disse que não poderia deixar de enaltecer a
exemplar colaboração entre todos os membros do Executivo Municipal
durante o mandato, incluindo os membros do Executivo que integram a
“oposição”. Disse que no exercício das suas funções como Vereador foi
inestimável o apoio que recebeu, em primeiro lugar, do Senhor Presidente da
Câmara, que já conhecia e sabia poder contar com o seu apoio
incondicional, da Dra. Filomena, que não conhecia, mas com quem
rapidamente estabeleceu uma forte colaboração e que lhe foi sempre dando
todo o seu apoio. Referindo-se à Senhora Vereadora Arminda Martins, disse
que se no início o que existia era uma recíproca identificação em termos
políticos, e que no final existe mais do que isso, pois foi crescendo uma
verdadeira amizade. Acrescentou que os Vereadores que vão ficar no

próximo executivo, Calhoa Morais e Arminda Martins, continuarão a ser uma
mais-valia, pois a experiência adquirida irá ajudá-los a tomar decisões justas,
que resultem de uma aturada análise e ponderação dos assuntos a decidir.
Deixou ainda uma palavra de agradecimento aos funcionários da Câmara
Municipal por toda a colaboração prestada, tendo dito ter encontrado na
Câmara técnicos excelentes, ao contrário do que por vezes se quer fazer crer.
Interveio o Senhor Vereador António Miguel Ferreira referindo que o Executivo
teve como objectivo comum o bem-estar do Concelho, foi para isso que
trabalhou em conjunto e como uma equipa, tendo conseguido colocar
ideologias de parte, o que resultou no final destes quatro anos num trabalho
muito proveitoso. Disse sair com a consciência do dever cumprido, fazendo
votos de que aqueles que irão iniciar funções as desempenhem com o mesmo
rigor e com um único objectivo: o bem-estar do Concelho. Deixou uma
palavra de apreço às funcionárias que acompanharam os trabalhos do
Executivo, pelo seu empenho e profissionalismo. --------------------------------------------Usou de seguida da palavra, a Senhora Vereadora Leonor Lopes, referindo
que, para o Executivo que vai cessar funções, o Concelho esteve sempre em
primeiro lugar, e foi por isso que a intervenção dos Vereadores da oposição foi
sempre e em primeira linha, orientada para a defesa dos interesses do
Concelho e para contribuir para o desenvolvimento do Concelho e sua
população. Disse que quem não conhece as teias burocráticas com que se
debatem os eleitos locais no desempenho das suas funções não pode ter ideia
do trabalho difícil que é levado a cabo por uma autarquia. Dirigindo-se aos
membros do Executivo, agradeceu toda a colaboração prestada pelo colega
Miguel Ferreira, e também pelos outros membros do executivo. Disse que se
congratula com o facto de o Vereador Calhoa Morais ir fazer parte do novo
executivo, pois é uma pessoa que nasceu para a política pela sua atitude
aberta e colaborante com todos os que se lhe dirigem com as mais diversas
preocupações, assim como a Senhora Vereadora Arminda Martins, que é uma
pessoa que quer fazer muito pelo Concelho e de certeza que terá
oportunidade de o continuar a fazer no novo Executivo. Desejou a ambos
felicidades no exercício dessas funções. ---------------------------------------------------------
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Disse ainda que a Dr.ª Filomena transmite para o “exterior” uma imagem
diferente do que realmente é como pessoa e que, por um imperativo de
verdade e justiça teria de dizer que, em relação ao Luso, foi das pessoas que
mais se preocupou, investiu pessoal e profissionalmente, para que o Luso se
desenvolva na vertente do turismo de saúde e bem-estar que a população
tanto deseja, e que nem sempre teve a devida compreensão. Quanto ao
Senhor Vereador Júlio Penetra, disse ser uma pessoa por quem nutre um
grande carinho e a quem agradece a preocupação genuína pelo Concelho
que ultrapassa a que tem pelo partido. ---------------------------------------------------------Disse ter muito respeito pelo Senhor Presidente, pela rectidão, pelo rigor, pela
lealdade, pela defesa de causas e que por isso teve muito orgulho em ter feito
parte do Executivo de que ele foi o Presidente, e que, a história lhe daria o
valor que merece por tudo o que fez pelo Concelho. Realçou as qualidades
humanas do Senhor Presidente, e agradeceu o apoio dado em alguns maus
momentos da sua vida. Quanto às funcionárias, agradeceu o apoio
inestimável da D. Laçalete, nada seria o mesmo sem ela, pois conhece os
meandros de tudo e sabe como tudo funciona, sabe estar, sabe como reagir
e isso permite-lhe ser a colaboradora que é, bem como a Dr.ª Cristina, cujo
apoio foi exemplar e que se sente que “veste a camisola”. Agradeceu a todos
os funcionários da Câmara Municipal o empenho e dedicação à causa
pública e felicitou o novo Executivo, fazendo votos para que siga a linha de
rigor por que se pautou o Executivo que agora cessa funções. -----------------------A Senhora Vereadora Arminda Martins tomou a palavra, tendo começado por
referir que “só diz mal desta casa quem não a conhece, pois tem óptimos
funcionários”. Quanto à oposição, agradeceu a colaboração, e quanto aos
restantes membros do Executivo, disse já os conhecer todos da vida politica,
mas que o trabalho realizado em conjunto nos últimos quatro anos lhe permitiu
conhecê-los melhor; e a ter o Senhor Vereador Júlio Penetra como uma
referência, a Dr.ª Filomena e o Vereador José Calhoa, como pessoas que são
muito mais do que aquilo que transmitem, a primeira é mais sensível do que
aquilo que deixa transparecer, e o segundo, um verdadeiro operacional sob a
capa de “bonacheirão”. Quanto ao Senhor Presidente, disse que sempre o

defendeu publicamente e sempre que teve alguma coisa para lhe dizer, disseo, internamente, ao nível do partido. Agradeceu ao Senhor Presidente toda a
dedicação ao Concelho. Agradeceu também a colaboração prestada pelas
funcionárias.------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Calhoa Morais interveio, tendo começado por agradecer
aos funcionários da Câmara Municipal toda a dedicação e empenho, seja
àqueles com quem trabalhou directamente, como a todos os outros, assim
como às funcionárias que acompanharam os trabalhos do Executivo. Quanto
aos membros do Executivo da Câmara Municipal, agradeceu o empenho e
colaboração de todos numa causa comum: o bem-estar e desenvolvimento
do Concelho da Mealhada. Agradeceu ao seu colega de gabinete durante
quatro anos, o Senhor Vereador Júlio Penetra, o apoio e incentivo, assim como
à Dra. Filomena, pela compreensão e apoio. Disse ser difícil despedir-se do
Senhor Presidente, pelo que agradeceu o apoio incondicional, tanto nos bons,
como principalmente, nos maus momentos. --------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente interveio para ler uma intervenção, que a seguir se
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------MENSAGEM À CÂMARA MUNICIPAL E AOS MUNICIPES -----------------------------------------------No final deste ciclo político quero agradecer a todos os que durante estes 14 anos de Executivo
Municipal me ajudaram a desempenhar da melhor forma o meu trabalho e a minha missão. ----É com certeza incontestável que durante estes anos estive no sistema político só para servir as
pessoas. O meu trabalho, a minha dedicação e os resultados obtidos atestam a minha
competência e capacidade de trabalho. ------------------------------------------------------------------Tenho consciência que durante estes 3 mandatos e meio lutámos contra as negociatas e a lei da
cunha. Governámos sempre para todos, com padrões de igualdade e de equidade que
dificilmente serão ultrapassados. ---------------------------------------------------------------------------Dedicámo-nos a lifetime, envolvendo e envolvendo-nos com as nossas gentes: as verdadeiras e
as autênticas – aquelas que estão com a razão e com o coração! ------------------------------------Guiados pelos princípios da coerência, da responsabilidade e do rigor realizámos objectivos
promotores de bem-estar social e qualidade de vida e alicerçámos uma estratégia de
desenvolvimento sustentado e sustentável, fundamentais ao posicionamento do concelho na
Estratégia 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------O concelho da Mealhada conquistou uma posição de relevo ao nível de excelência dos
indicadores de desenvolvimento económico e social. -----------------------------------------------------
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Apresenta hoje um território estruturado e qualificado; consolidou políticas promotoras de
coesão, equidade e qualidade de vida; valorizou e apostou no capital humano como fonte de
riqueza e prosperidade. ------------------------------------------------------------------------------------Governámos para as pessoas, numa atitude de responsabilidade constante para com a
Educação, para com a Economia, para com o Ambiente, para com a Cultura e para com o
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoje o concelho tem pilares sólidos para reforçar a competitividade e a sustentabilidade do
concelho; para reforçar a equidade e a coesão social; para promover a inovação e o
empreendedorismo. ------------------------------------------------------------------------------------------Apostámos na Educação e na igualdade de oportunidades, intensificámos as políticas de
ordenamento e valorização do território – símbolos de Modernidade e Solidariedade. ----------Orgulhámo-nos de ver nos programas eleitorais apresentados uma vontade explícita de seguir
as nossas ações; deixamos um legado difícil de encontrar: Investimento, Coesão Social e
Territorial e Estratégia bem definida e com alicerces bem definidos – basta seguir o rumo para
conseguirmos para o concelho aquilo que todos desejamos! -------------------------------------------Porque este é o momento de apresentar o balanço e porque, mais fortes que as palavras são as
obra, as ações e as estratégias desenvolvidas, urge deixar hoje aqui, uma fotografia do que
deixamos no terreno. -----------------------------------------------------------------------------------------Acreditámos e continuamos a acreditar que a EDUCAÇÃO é a base do desenvolvimento
sustentado de qualquer sociedade, por isso apostámos forte no Ensino, na Formação Profissional,
na Educação e na Formação ao Longo da Vida e em parcerias e projetos promotores de
qualidade, modernidade e atitude na Educação. --------------------------------------------------------No Ensino -Requalificámos todo o parque de Jardins de Infância do concelho; construímos de raiz
o JI de Antes, de Pampilhosa e de Luso e lançámos a empreitada para o novo JI de Mealhada. Desenvolvemos um programa de Atividades de Educação Física e Motora, Musica, Educação
Ambiental e Cultura para toda a população infantil. Levamos através do Bibliomealhada a
Biblioteca Municipal e as suas atividades a todos os Jardins de Infância; participamos nas
atividades promovidas pelo Agrupamento de escolas e comunidade escolar. ----------------------Dotámos os JI de novas tecnologias (computador, impressora e internet) e de material didático. - Requalificámos todo o parque escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico, empenhando-nos em
melhorias constantes desde o início da nossa missão política, que culminou na construção dos
Centros Escolares de nova geração. Na 1ª fase requalificámos todas as escolas básicas do
concelho, dotando-as de condições dignas e de equipamentos e estruturas que hoje servem, na
sua maioria, as necessidades das coletividades locais (Cavaleiros, Mala, Lendiosa, Carqueijo,
Canedo, Travasso, Lameira de S. Pedro, Ventosa do Bairro, Póvoa do Garção). Reconstruímos a

EB1 de Antes e de Barcouço, construímos o Centro Escolar de Pampilhosa e Luso, e 1ª fase de
Casal Comba, e lançámos o CE de Mealhada. -----------------------------------------------------------Depois deste ciclo de investimento físico resta apenas a 2ª fase da EB de Casal Comba para
concluir a modernização do parque escolar do ensino básico do concelho. --------------------------Dotámos todas as salas de material informático, internet e material didático; levamos o
Bibliomealhada a todas as escolas, desenvolvemos um plano de atividades anuais de Educação
Ambiental e envolvemos a comunidade escolar no processo da Agenda 21 Local. -----------------Assumimos desde o primeiro momento as Atividades de Enriquecimento Curricular, com a missão
de alcançar equidade e igualdade de oportunidades para todas as crianças do concelho,
coordenando e financiando aquilo que julgamos um importante investimento na educação e
cidadania. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Desenvolvemos o Programa de Refeições do 1ºCEB em parceria com as IPSS’s do concelho,
comparticipando diretamente as refeições de quase todas as crianças e asseguramos o
fornecimento da fruta escolar em todos os estabelecimentos. ------------------------------------------Asseguramos os transportes para as crianças que têm de se deslocar para os centros escolares;
apoiamos financeiramente as crianças carenciadas através dos auxílios económicos e as
atividades das escolas/salas de aula através dos subsídios escolares, além dos apoios pontuais,
dos Apoios Sociais específicos através do Sector de Ação Social e da Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens. --------------------------------------------------------------------------------------------Recebemos a Transferência de Competências na Educação, com a qual assumimos, entre outras,
a responsabilidade do pessoal não docente do 1º e 2º Ciclos do E.B. -------------------------------No 2º e 3º Ciclos e no Secundário, garantimos os transportes aos alunos, algumas intervenções
urgentes ao nível dos equipamentos e estruturas, somos parceiros reais dos agentes do Ensino e
Educação, participamos ativamente no Plano de Atividades do Agrupamento e no programa de
estágios dos cursos profissionalizantes. --------------------------------------------------------------------Desenvolvemos uma estratégia de combate ao insucesso e abandono escolar, articulada com o
Agrupamento de Escolas e Rede Social, colocando-nos nos primeiros lugares dos concelhos com
menor taxa de abandono. ----------------------------------------------------------------------------------Na Formação Profissional – Assumimos a Escola Profissional como um nosso desígnio, peça
fundamental no processo de desenvolvimento económico e social do concelho. ---------------------Construímos os edifícios das oficinas e padaria, construímos o polo de Pampilhosa, dotando-o de
todo o equipamento e mobiliário necessários aos cursos de Restauração e Mesa, estabelecemos
parcerias, orientámos os cursos para a estratégia de desenvolvimento, integrámos a Escola nas
políticas e parcerias regionais e nacionais de desenvolvimento local. --------------------------------Na qualificação e formação ao longo da vida – Promovemos em articulação com os CNO a
certificação escolar da população; promovemos a formação gratuita em Novas tecnologias nos

Folha n.º _______
Lº. ACTAS N.º 81

espaços internet do concelho; promovemos, em articulação com o Centro de Emprego de
Coimbra, com a ACIM e outra entidades regionais e nacionais de formação ações de formação
destinadas a diferentes públicos; apoiámos a Universidade Sénior, desde a sua criação,
disponibilizando espaços e recursos para a sua atividade; desenvolvemos inúmeras atividades e
ações de formação, sensibilização e informação em parceria com entidades regionais e
nacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------JUVENTUDE – Criámos o Gabinete de Apoio ao Jovem; os Espaços Internet do Luso e
Mealhada e espaços de acesso à internet em todas as freguesias do concelho; disponibilizámos
Pontos de Encontro para os jovens em equipamentos públicos municipais; promovemos todos os
anos o Programa de Ocupação de Tempos Livres nas áreas do Desporto, Cultura e Ambiente;
apoiámos as associações juvenis do concelho através de subsídios e diretamente nas diferentes
iniciativas; apoiámos diretamente a participação dos jovens do concelho nas Escolíadas;
envolvemos e promovemos a participação dos jovens nas iniciativas municipais; incentivámos e
apoiámos iniciativas e projetos de jovens; incentivámos a participação dos jovens no Conselho
Municipal de Juventude; desenvolvemos um programa intermunicipal de empreendedorismo
jovem; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Promovemos mostras de artesanato urbano orientado para jovens artesãos; traçámos uma
estratégia de desenvolvimento económico assente em dinâmicas para a juventude e orientadas
para as necessidades dos jovens do concelho e para a atratividade de jovens para o concelho:
Espaço Inovação, Willuso, reconversão das instalações do IVV, recuperação das instalações da
cerâmica das Devesas. ---------------------------------------------------------------------------------------DESPORTO - Apostámos fortemente visando a educação para o desporto e para a saúde para
toda a população, com ação direta sobre a população infantil e juvenil. ---------------------------Investimos em equipamentos desportivos de qualidade em todas as freguesias do concelho;
orientamos alguns equipamentos para o turismo de desporto e para o desporto de competição;
orientamos a nossa política de desporto no sentido da construção de um destino de desporto,
com as ações, parcerias e iniciativas transversais que nos colocaram no mapa das organizações
desportivas nacionais e internacionais. --------------------------------------------------------------------CULTURA – Requalificamos e modernizamos o Cine-Teatro Messias e desenvolvemos uma
programação contínua, assente nos recursos, disponibilidades e prioridades; apoiamos todas as
associações culturais do concelho quer através de subsídios diretos, quer através da
participação e disponibilização de meios e recursos para as suas iniciativas; construímos a
Biblioteca e o Arquivo Municipal, animando-os e colocando-os ao serviço das entidades e da
comunidade; criámos uma rede de itinerância da biblioteca através do Bibliomealhada;
promovemos eventos, exposições e manifestações de arte no concelho; apoiámos a reconstrução
do Cine Teatro da Pampilhosa; adquirimos o edifício do cine-teatro do Luso; apoiámos a

recuperação da casa rural Quinhentista da Pampilhosa; comemorámos com dignidade e
grandeza o 2º centenário da batalha do Bussaco; dinamizámos a rede de bibliotecas escolares
em articulação com a biblioteca municipal; colocámos o Arquivo Municipal na rede cultural do
concelho e no centro da investigação histórica, social e cultural ; reforçámos a posição da Feira
de Gastronomia e Artesanato no calendário de eventos culturais regionais; apoiámos a
recuperação do património histórico religioso do concelho; apoiámos na edição de livros e
outras publicações alusivas ao município. -----------------------------------------------------------------ACÇÃO SOCIAL – Reconhecido interna e externamente como um município solidário e
socialmente responsável, apostámos em todos os programas e iniciativas que promovessem
equidade, igualdade e coesão social. ---------------------------------------------------------------------Criámos uma excelente rede social, apoiámos direta e indiretamente todas as IPSS’s do
concelho; ajudámos a construir equipamentos e a criar meios e recursos para apoiar toda a
população; reabilitámos os bairros sociais, criamos políticas de proximidade, apoiamos
diretamente as famílias mais carenciadas e vulneráveis; dotámos o Gabinete Social com recursos
humanos e materiais para responder às necessidades de todos os públicos e projetos;
dinamizamos o Banco de Recursos, o Programa de Tele Assistência, o Programa Apoio Sénior e
a Bolsa de Voluntariado; apoiamos a Plataforma do Baixo Mondego e somos observadores
convidados na Plataforma do Baixo Vouga; criámos e animamos a Loja Social; desenvolvemos
ações e projetos de combate à pobreza, ao desemprego, à exclusão e comportamentos
desviantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------SAÚDE – Colaborámos com o Ministério da Saúde na construção das Extensões de Saúde de
Luso e Barcouço; colaborámos e participámos financeiramente na construção do Hospital da
Santa Casa da Misericórdia da Mealhada; participámos na negociação dos acordos do HSCM
com o Ministério da Saúde; estabelecemos parcerias com o Ministério da Saúde, através do
Centro de Saúde, no sentido de garantir mais e melhor saúde para a população; protocolámos
com as Termas do Luso condições mais vantajosas de acesso aos diferentes tratamentos termais
e de fisioterapia, para a população do concelho; desenvolvemos parcerias com a Universidade
Lusíada em diferentes ações de promoção para a saúde – obesidade zero, alimentação
saudável, condições de salubridade na habitação, etc; criámos o gabinete médico de apoio ao
jovem numa parceria com o Centro de Saúde; participámos nas iniciativas de promoção da
saúde desenvolvidas pelo Centro de Saúde e pelo HSCM; apoiamos e somos apoiados pela
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa nas inúmeras iniciativas concelhias. ----------------------AMBIENTE – Ao longo destes anos empenhamo-nos em construir um concelho sustentável.
Mantivemos a gestão municipal do abastecimento público de água e recolha de águas residuais,
garantindo qualidade e eficiência no serviço e abastecimento; construímos e animamos uma rede
de parques e espaços verdes em todas as freguesias; transformámos espaços – caos em
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parques emblemáticos e de utilização intra e inter concelhia – Parque Urbano da Cidade,
Jardim Público da Pampilhosa, Parque dos Moinhos do Lograssol e Parque da Ponte Romana de
Casal Comba; implementámos uma política coerente da recolha e separação de resíduos,
criando condições físicas em todos os lugares em todas as freguesias; melhorámos a qualidade
ambiental, fomentamos a política dos 3 R’s ( redzir / reutilizar / reciclar ); apostámos na
educação ambiental e cidadania; desenvolvemos ações integradas de preservação e proteção
ambiental; apostámos nos galardões Eco-Escolas e EccoXXI – Bandeiras Verdes – prémios
máximos das boas práticas para a sustentabilidade; implementámos a Agenda XXI Local;
criámos um centro de interpretação ambiental no Parque da Cidade; desenvolvemos anualmente
um programa de educação ambiental nas escolas; somos parceiros da Fundação Mata do
Bussaco no Projeto Bright – projeto de intervenção e educação ambiental e preservação das
espécies autóctones. ------------------------------------------------------------------------------------------URBANÍSMO E VALORIZAÇÃO TERRITORIAL – Investimos na construção de um território
ordenado e integrado, consolidando um ambiente urbano de excelência em todo o concelho.
Através de uma ação consertada entre requalificação da rede viária e qualificação do
ambiente urbano, investimos em todas as freguesias do concelho, criando mais e melhores
condições e qualidade de vida para as populações. Desenvolvemos Planos de Ordenamento e a
Revisão do PDM. ----------------------------------------------------------------------------------------------Investimos na requalificação urbana da vila do Luso e da zona central da Mealhada visando
não só a qualificação ambiental e urbana mas também criar condições à promoção económica e
turística destes centros urbanos; reorganizámos e modernizamos os serviços de apoio ao
munícipe, implementámos ações de simplificação administrativa e desburocratização de
processos, criámos uma via verde no licenciamento para indústria, comércio e serviços; criámos
respostas on-line para os munícipes; implementámos um sistema de gestão eletrónica de
documentos; criámos frentes de atendimento ágeis e flexíveis, melhorámos significativamente a
prestação de serviços ao munícipe. ------------------------------------------------------------------------DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – Comprometemo-nos a construir uma sociedade
competitiva e atrativa e tudo fizemos para atingir níveis de desenvolvimento superiores. --------Promovemos o investimento sustentável e gerador de emprego qualificado; criámos novos e
modernos parques industriais, valorizámos os recursos únicos do concelho; aproveitámos de
forma eficiente os programas de financiamento nacionais e europeus e apoiámos os agentes
económicos no aproveitamento dos apoios e sistemas de incentivo disponíveis. Promovemos a
criação de emprego, a inovação e a modernização do tecido produtivo. Tornámos o concelho no
mais atrativo da região em termos fiscais e de acolhimento empresarial e implementámos uma
estratégia de desenvolvimento económico, assente em estruturas físicas e organizacionais
articuladas com todas as plataformas regionais e nacionais de apoio à atividade económica. ---

Apostámos na criação de uma rede de espaços para a criação e incubação de empresas,
destinados a apoiar e fixar jovens empreendedores no concelho. O Espaço Inovação, já em
construção, será o polo central e de articulação com a rede nacional de incubadoras e o
garante do estímulo local ao empreendedorismo e inovação. -----------------------------------------Espaços como as instalações do IVV, Quinta do Alberto e Cerâmica das Devesas, são espaços
que visam o acolhimento e promoção de iniciativas empresariais. ------------------------------------Apostámos na logística como área estratégica a desenvolver, valorizando e aproveitando a
centralidade e a localização estratégica do concelho. Atraímos importantes operadores
logísticos para o Parque Logístico da Pedrulha e desenvolvemos o projeto da Plataforma RodoFerroviária da Pampilhosa, enquadrando-o no plano logístico nacional, adquirimos terrenos
para a sua implantação e iniciámos a negociação com os operadores-chave. ----------------------Apostámos em ações de apoio e dinamização do comércio e da agricultura. -----------------------Desenvolvemos ações de promoção ao empreendedorismo; lançámos o prémio de
empreendedorismo; estabelecemos protocolos com as universidades de Coimbra e Aveiro,
institutos, associações empresariais e outras entidades chave. -----------------------------------------TURISMO – Considerada área estratégica de desenvolvimento do concelho, o turismo mereceu
uma dedicação e investimento assente numa estratégia rigorosamente desenhada e
criteriosamente implementada. -----------------------------------------------------------------------------O Projeto Destino Luso, a criação da Fundação Mata do Bussaco, o projeto 4 Maravilhas da
Mesa da Mealhada, a requalificação ambiental e paisagística de algumas povoações e o
projeto Posto de Turismo e Loja 4 Maravilhas, foram algumas das ações diretas dessa
estratégia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Projeto Destino Luso, que se propõe criar um destino de saúde, beleza e bem estar com
centralidade na vila do Luso, atraindo para o concelho investimentos nas áreas da saúde,
cosmética, reabilitação, recuperação, hotelaria e restauração, animação e entretenimento,
afirma-se hoje como uma aposta ganha, considerando já os investimentos públicos e privados
realizados na vila do Luso graças a esta estratégia: modernização e ampliação das termas;
remodelação do Grande Hotel do Luso; criação e modernização de vários espaços comerciais;
requalificação urbana de vila do Luso; protocolo com a Universidade de Coimbra para a
criação de um centro de investigação na área da saúde e bem estar encontrando-se em
elaboração o projeto do edifício desse centro; protocolo com a AICEP no sentido da divulgação
do Destino no mercado externo; desenvolvimento de um projeto de ESTÍMULO LOCAL E
REGIONAL AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – InovC, centrado na vila do Luso;
integração da estratégia nos planos de desenvolvimento regional, da CIM Região de Coimbra e
no CRER 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acreditamos na força e potencial da estratégia e criámos todas as condições para que seja uma
realidade em toda a sua plenitude: adquirimos espaços, promovemos a disponibilização de
outros, estabelecemos contatos, parcerias e protocolos estratégicos e criámos a Associação
Willuso como elemento facilitador dos investimentos com forte presença institucional. -------------Lutámos e conseguimos o envolvimento da administração local na gestão da Mata Nacional do
Bussaco. Hoje, a Mata do Bussaco é o símbolo do turismo do concelho e da região, é um filão
que ajudámos a reanimar. ----------------------------------------------------------------------------------O projeto 4MMM é já um caso de sucesso nacional e internacional, como o atestam os inúmeros
artigos da imprensa nacional e internacional e os convites e presenças em importantes certames
nacionais e internacionais. -----------------------------------------------------------------------------------Exemplo de empreendedorismo institucional destaca-se pelo efeito alavancador que teve na
atividade de muito agentes económicos e profissionais dos setores do vinho, do enoturismo,
restauração e padaria, bem como na promoção e visibilidade que alcançou para os produtos –
âncora da nossa gastronomia. ------------------------------------------------------------------------------Este projeto, através da Associação criada para o efeito, é um importante instrumento de
afirmação do concelho enquanto destino gastronómico de qualidade e excelência e um marco
no relacionamento e cooperação entre aderentes. ------------------------------------------------------O projeto de requalificação da aldeia de Várzeas é muito mais do que uma intervenção de
valorização e qualificação ambiental e paisagística, é uma intervenção – chave para reanimar
e desenvolver importantes rotas e percursos natureza que, articulados com outros existentes e
barra/ou em projeto garantem a afirmação do concelho enquanto destino de turismo natureza.
O projeto Posto de Turismo e Loja 4 Maravilhas é a plataforma de receção, informação,
divulgação e promoção dos produtos turísticos do concelho. Dotado de equipamentos
multimédia, este espaço pretende ser o espelho e a montra do património emblemático do
concelho, dos produtos tradicionais e um instrumento fundamental no apoio a quem nos visita. --Sem dúvida que muitos projetos e ações ficaram por elencar nesta exaustiva mas necessária
exposição que espelha a estratégia, a vontade e o sonho de uma equipa que durante 14 anos
norteou os destinos do concelho. ----------------------------------------------------------------------------Deixamos um importante legado de Estratégia e Obra, um concelho fiscalmente atrativo e com
sólida e invejável situação financeira; obras em curso com o respetivo pacote financeiro
associado e com financiamentos aprovados que repõem os recursos financeiros da autarquia em
níveis de conforto e estabilidade. --------------------------------------------------------------------------Ao próximo executivo desejo bom senso e capacidade para colher os frutos que semeámos –
porque garantimos, que sem preocupações, possam desenvolver uma gestão orientada para as
Pessoas! --------------------------------------------------------------------------------------------------------Mealhada, 3 de Outubro de 2013 (Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro) ---------------------

O Senhor Presidente interveio para ler uma intervenção, que a seguir se
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente interveio para ler uma intervenção, que a seguir se
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------Não saberei nunca dizer adeus... --------------------------------------------------------------------------------------------Esta deveria ser uma mensagem de despedida, mas a verdade é que não saberei nunca dizer adeus.
Adeus parece-me demais. E custa. Depois de todos estes anos nesta Câmara Municipal, é como dizer adeus a
uma casa e a todos os que comigo a partilharam durante estas décadas, a todos vocês. E quando se foi
feliz, ainda custa mais. ---------------------------------------------------------------------------------------Durante todos estes anos, cerca de 34 nesta Câmara, 14 como Presidente, fiz tudo o que estava ao meu
alcance para tomar este município, onde nasci, num local melhor, mais apetecível, mais bonito para se viver.
E sinto orgulho na sua evolução e no que fiz e ajudei a fazer. Hoje, o Município da Mealhada está mais
desenvolvido, com o abastecimento de água e saneamento a cobrir 100% do concelho, com boas estradas,
melhoradas, com bons equipamentos culturais, com equipamentos desportivos em todas as freguesias, com
equipamentos escolares de primeira, como é exemplo o Centro Escolar da Pampilhosa (e o do Luso, que
está praticamente concluído, e o da Mealhada, cujo concurso público já foi lançado). Hoje, o concelho da
Mealhada tem biblioteca e arquivo municipal, tem um cineteatro de beleza ímpar totalmente recuperado,
tem espaços verdes de qualidade em todas as freguesias e o Parque da Cidade como símbolo destes. Hoje,
a Mata Nacional do Buçaco não está abandonada, tem quem se dedique a ela todos os dias. Hoje, temos
zonas industriais modelo e empresas de renome sediadas no concelho, temos um cluster de saúde e
bem-estar no Luso, um Espaço Inovação quase concluído e sabemos que o caminho está no potenciar os
nossos recursos. Hoje, penso que temos cidadãos com acesso mais facilitado à educação, à cultura, à
saúde, ao lazer, ao desporto, cidadãos com melhor qualidade de vida, mais felizes. E isso deixa-me feliz,
apesar da "apagada e vil tristeza" a que nos querem obrigar. ----------------------------------------Não posso esconder o orgulho que sinto pelo desenvolvimento que o nosso concelho registou. E também por
deixar a Câmara Municipal numa excelente condição financeira, sendo um formidável apoio a
quem nos vai suceder. Orgulho-me de ter tido extremo rigor na sua gestão e de a entregar agora, livre
de dívidas e cheia de saúde. Fiz o melhor que sabia pelo nosso concelho e por todos nós, que cá
vivemos, trabalhamos ou que por cá passamos. E todas as noites dormi tranquilo, por saber que estava a
dar o meu melhor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claro que tive ajuda. Nada disto seria possível se não tivesse tido SEMPRE ao meu lado a minha família,
que tanto abdicou de mim por esta causa; os meus Executivos Municipais, que comigo traçaram
estratégias, objetivos e trabalharam para os cumprir; os funcionários municipais, que sempre
demonstraram dedicação e entrega aos nossos projetos; e sobretudo VOCÊS, que acreditaram e me deram
sempre, ano após ano, um voto de confiança. -----------------------------------------------------------------------------
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Obrigado por tudo. E até já. Que continuarei ao vosso dispor e a andar por aí... --------------------------------Os meus votos de felicidades pessoais aos colegas de vereação. Felicidades ao próximo Executivo que vai
incluir os atuais Vereadores José Calhoa e Arminda Martins. ---------------------------------------------------------Carlos Cabral -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor
Vereador António Miguel Ferreira, por não ter estado presente na reunião,
aprovar a acta da reunião anterior (Acta n.º 93), após se ter procedido à sua
leitura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. CAFÉ – ESPLANADA SÃO JOÃO – LUSO - INFORMAÇÃO: ----------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o assunto
mencionado em epígrafe à consideração do próximo Executivo. -------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. REGISTOS DE PAGAMENTOS: ------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efectuados de 01
a 30 de Setembro de 2013, no valor de 72.420,14€. ------------------------------------------

4. “REABILITAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO LUSO” DESPACHO: ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, de 27/09/2013, que aprovou a rectificação do Quadro Resumo da
Lista de Erros e Omissões, apresentada pelo Júri do Procedimento, do concurso
público da empreitada mencionada em epígrafe. ----------------------

5. VALORIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA – PERCURSO DA ALDEIA DE
VÁRZEAS” – INFORMAÇÃO TO N.º 025/2013: --------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, de 27/09/2013, que aprovou: - a subcontratação dos trablhos
correspondentes à 2ª subcategoria da 4ª categoria (redes eléctricas de baixa
tensão e postos de transformação) no valor de 50.927,63€ (ISP IVA) à empresa
Construções Fernandes e Steven, Lda; - a minuta do Contrato, contendo a

autorização a que se refere a alínea anterior; - o registo do compromisso, de
acordo com a seguinte programação plurianual (GCP n.º 1694), nos termos da
Informação TO N.º 025/2013, da Técnica Superior, Teresa Oliveira. --------------------

6. “VALORIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO TURISTICA – PERCURSO DA ALDEIA
VÁRZEAS – LUSO” – MINUTA DO CONTRATO: ---------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente
de 01/10/13, que aprovou a Minuta do Contrato, da empreitada mencionada
em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------

7. FUNDAÇÃO MATA DO BUSSACO – CERTIFICAÇÃO DA MATA DO
BUÇACO: -----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da certificação da Mata Nacional
do Buçaco, através do ofício remetido pela Fundação Mata do Bussaco. -------E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara declarada
como encerrada a reunião, pelas 14 horas e 30 minutos. -----------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim,
_____________________________, Cristina Maria Simões Olívia e pelo Senhor Presidente
da Câmara, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro.
____________________________________________________________________________

