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Editorial
A pandemia continua a marcar, fortemente, este primeiro trimestre de 2021 e o Município está, como não 
podia deixar de ser, empenhado em combatê-la  - e às suas consequências - nas mais diversas formas: 
seja no apoio às autoridades de saúde, criando as condições logísticas necessárias para a vacinação em 
massa, seja no apoio à população e economia local, ajudando famílias, com os serviços de Ação Social, e 
apoiando empresas, que vêem os seus rendimentos comprometidos com as duras regras inerentes a mais 
um longo confinamento. E, ainda no contexto de pandemia, vimo-nos obrigados a decidir não realizar a 
edição da FESTAME. Uma decisão tomada com grande pesar, mas que acreditamos ser a mais acertada 
para a salvaguarda da saúde pública. A par desta preocupação central relacionada com a covid-19, vamos 
avançando com os projetos que consideramos essenciais para as nossas populações e território, seja o novo 
estacionamento, no Luso, seja a reabilitação das garagens do Palace Hotel do Bussaco, ou a  digitalização 
dos procedimentos a nível de processos urbanísticos  de forma facilitar a vida ao munícipe.

Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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destaque

MEalHada ENCErra 2020 SEM dÍVidaS a ForNECEdorES 

“O Município da Mealhada encerrou as contas de 2020 sem quaisquer dívidas a fornecedores”, mantendo 
a prática de boas contas que tem sido seguida pelo Executivo de Rui Marqueiro, desde que o autarca lidera 
a Câmara, há sete anos. 

Todas as faturas entradas até 31 de dezembro na contabilidade 
do Município foram liquidadas, razão pela qual a Autarquia fechou 
o ano de 2020 sem dívidas, o que, na opinião do presidente 
da Câmara, “reflete o rigor e planeamento na gestão autárquica 
que têm vindo a ser seguidos”. “Apresentar boas contas e boas 
práticas de gestão municipal são pontos de honra para nós e 
tudo isto só é possível graças a uma boa saúde financeira que muito prezamos, que nos permite manter uma 
relação de confiança e credível junto dos fornecedores”, explica o autarca. 

“A par dos investimentos de capital – que implicam a aplicação de dinheiros públicos em obras que são 
necessárias e significam um acréscimo na melhoria das condições de vida da comunidade, algumas no imediato, 
outras no futuro -, conseguimos fazer face à despesa corrente apresentando uma boa saúde financeira que 
assenta num trabalho diário de  controlo financeiro eficaz e irrepreensível, quer por parte de todo o Executivo, 
quer por parte dos serviços”, sublinha Rui Marqueiro.

Recorde-se que, aquando da aprovação do orçamento para 2021, Rui Marqueiro revelou que a Câmara 
Municipal da Mealhada fechou 2020 com cerca de oito milhões de euros depositados em instituições 
bancárias.

“a par dos investimentos de 
capital conseguimos fazer face à 
despesa corrente apresentando 
uma boa saúde financeira”



4

PlaNo dE PorMENor da QUiNta do MUrtal 
aBErto à PartiCiPaÇÃo PÚBliCa PrEVENtiVa

A Câmara da Mealhada deu início ao Plano de Pormenor da Quinta do Murtal, um processo que esteve 
aberto à participação pública, por um período de 15 dias (até 5 de fevereiro). 

A Quinta do Murtal foi adquirida pela Câmara Municipal da Mealhada com a perspetiva de nela se instalar 
a Casa-Museu do Prof. Dr. Augusto da Costa Simões, o mais ilustre mealhadense dos últimos dois séculos. A 
Quinta beneficia de uma excelente localização, face à sua centralidade e infraestruturas rodo e ferroviárias 
existentes, muito próxima do núcleo central da cidade. A sua aquisição abre a possibilidade de melhorar 
as acessibilidades de toda a zona envolvente, nomeadamente no que se refere à urbanização Quinta dos 
Coutos, onde se encontram os usos de habitação, comércio e serviços, entre os quais uma zona hospitalar, 
a Zona Desportiva, onde se existem vários equipamentos desportivos, como a piscina municipal, estádio, 
pavilhão e campo de ténis, e a Escola Profissional vasconcellos Lebre.

o Plano de Pormenor, que tem um prazo de elaboração de 18 meses, abrange uma área de 6,46 hectares 
e tem como limites físicos a Rua Mário navega e Urbanização da Quinta dos Coutos, a norte; a AUGI (Área 
Urbana de Génese Ilegal), que compreende a zona desportiva, a sul; Rua do Murtal, linha de caminho-de-ferro 
e núcleo Antigo da Mealhada, delimitado com uma Unidade operativa de Planeamento e Gestão – UPoPG, 
a nascente; e a Rua do Grupo Desportivo da Mealhada, a poente. 

CÂMara ColoCoU a CoNCUrSo 
aNtiGa dEStilaria 
do iNStitUto da ViNHa E do ViNHo  

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, 
o concurso público para atribuição do direito de exploração da antiga 
destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), uma infraestrutura 
que foi totalmente remodelada com o objetivo de se tornar um local 
de promoção do vinho e de outros produtos gastronómicos regionais.

A recuperação da antiga destilaria do Ivv foi feita com o objetivo de 
ali desenvolver uma atividade que privilegie a vertente de enoturismo, 
sem prejuízo de incluir outras valências (estabelecimento de bebidas 
e/ou loja de vinhos). Complementarmente, deve ser garantida a 
implementação de um programa de vertente lúdica, vocacionado para 
os utentes do espaço, mas também para o público em geral, com, por 
exemplo, workshops, exposições e visitas temáticas.

Procurou-se criar um espaço diferenciador e inovador ao nível do design 
e decoração dos ambientes interiores, promovendo o património, a 
identidade e memória do lugar, o que é propiciado pela própria estrutura 
e organização espacial do edifício, nomeadamente pelos enormes 
alambiques que decoram e marcam o espaço. o edifício, situado numa 
das entradas da cidade da Mealhada entre a Av. Dr. Manuel Lousada e 
a Rua visconde valdoeiro, divide-se em dois pisos: o de entrada, cuja 
organização funcional é de receção, sala polivalente, área de apoio, 
instalações sanitárias; e um outro, com montras expositivas para fins 
relacionados com a promoção e divulgação de produtos.

obras
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JÁ CoMEÇoU oBra do ParQUE dE EStaCioNaMENto  
dE ValE doS CaStaNHEiroS No lUSo 

A obra de reabilitação do Parque de Estacionamento de Vale de Castanheiros, à entrada do Luso, já 
começou e deverá estar concluída em 180 dias, um investimento da Câmara Municipal da Mealhada que 
ultrapassa os 396 mil euros. 

A obra foi consignada no passado dia 18 de janeiro e, no local, o empreiteiro já arrancou com os trabalhos. 
o parque irá ter 60 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, sendo três deles para pessoas com 
mobilidade condicionada, e oito lugares de estacionamento para autocarros.

Incluída na requalificação está também a construção de instalações sanitárias, assim como o arranjo 
paisagístico e a salvaguarda da zona de canal que circunda a área de intervenção. A empreitada irá abranger 
também a Rua Dr. António Granjo, dando continuidade ao passeio existente em lajeado de granito e à baia de 
estacionamento no mesmo material.

Esta intervenção procura acrescentar comodidade no usufruto diário dos habitantes, nomeadamente nos que 
recorrem à extensão de saúde situada junto a este parque, mas também de visitantes, estando salvaguardado 
o estacionamento de pesados para passageiros que, especialmente nas épocas de primavera e verão, circulam 
pela vila termal e pela Mata nacional do Bussaco. 

“É uma obra necessária que esperamos ter concluída ainda este verão e que sabemos ser de grande 
importância para moradores, comerciantes e visitantes. o Luso, enquanto importante e bonita vila termal 
que é e estando no sopé da Serra do Bussaco, é muito procurado por famílias e por excursionistas, enquanto 
local de lazer, pelo que este parque de estacionamento, que não é assim tão distante do centro e até convida 
a um passeio pelas ruas da vila, vem complementar a oferta já existente”, sublinha Rui Marqueiro, presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada.
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rEaBilitaÇÃo da aNtiGa GaraGEM do PalaCE HotEl do BUSSaCo

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, o lançamento do concurso público para 
a reabilitação da antiga garagem do Palace Hotel do Bussaco, uma obra que ultrapassará um milhão de euros. 

A antiga garagem do Palace, situada junto aos jardins do hotel, será convertida num espaço multisserviços de 
apoio ao visitante, com loja, cafetaria, instalações sanitárias (para pessoal e para visitantes) e sala polivalente, 
com uma valência de carácter expositivo e lúdico.

o concurso, que define como preço base 980 mil euros, aos quais acresce IvA a 6%, totalizando 1 milhão e 38 
mil euros, tem o prazo de execução de um ano. 

Tal como o restante património existente na Mata nacional do Bussaco, a antiga garagem é propriedade do 
Estado Português e concedida em regime de usufruto à Fundação Mata do Bussaco. Por força do Protocolo 
de Colaboração outorgado, a 5 de junho de 2020, com a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), 
cabe à Câmara da Mealhada a execução da empreitada, tal como, de resto, já sucedeu com a recuperação do 
Convento de Santa Cruz e capelinhas da via-sacra. 

De acordo com o referido protocolo, “o Município da Mealhada compromete-se a executar o projeto de 
recuperação [da antiga garagem do Palace Hotel do Bussaco] assumindo, para esse efeito, o papel de 
dono da obra”, competindo à DRCC “prestar o apoio técnico necessário, quer na fase do lançamento dos 
procedimentos pré-contratuais inerentes à realização da intervenção, quer na fase de acompanhamento da 
respetiva execução”.

A empreitada insere-se na candidatura apresentada no âmbito do Aviso n.º Centro-14-2016-01, domínio 
sustentabilidade e eficiência no uso de recursos do programa Centro 2020.
“É mais um passo que damos para a requalificação e preservação de todo o espólio que temos na Mata do 
Bussaco e melhorando, significativamente, os espaços de acolhimento ao visitante, proporcionando-lhe uma 
melhor experiência”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 

“Estamos na lista indicativa da UnESCo e a trabalhar, já há algum tempo, para apresentar uma candidatura do 
“Deserto dos Carmelitas Descalços e Conjunto Edificado do Palace do Bussaco” à classificação de Património 
Mundial da UnESCo (organização das nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Estas obras 
na antiga garagem do Palácio do Bussaco só vêm reforçar ainda mais o incomensurável valor cultural, histórico, 
patrimonial, religioso, militar e natural existente nos 105 hectares da Mata nacional do Bussaco”, afirma o 
autarca Rui Marqueiro.
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ProCESSoS UrBaNÍStiCoS 
PaSSaM a SEr diGitaiS

A circulação de processos urbanísticos em 
papel, na Divisão de Gestão Urbanística e 
Planeamento Territorial (DGUPT) da Câmara 
da Mealhada, tem os dias contados. Desde o 
dia 1 de março, os serviços passaram a utilizar 
a plataforma ePaper, uma solução informática 
que vai permitir a tramitação de todo o tipo de 
processos de operações de urbanismo de uma 
forma digital.

A aplicação ePaper, que permitirá simplificar a criação de processos digitais das operações urbanísticas e a 
tramitação desmaterializada dos procedimentos administrativos, traduz, para o executivo municipal, o “toque 
de modernidade que faltava implementar ao nível da área do urbanismo, a que se seguirão outros”, garantiu o 
presidente da Câmara, Rui Marqueiro, durante a apresentação da plataforma.

Criada no âmbito desta estratégia, os processos novos assumiram, assim, desde março, um formato único e 
totalmente digital, o que quer dizer que os serviços da DGUPT deixaram de poder recebê-los em papel. os 
técnicos passaram a trabalhar com o ePaper em complementaridade com as soluções de gestão já existentes 
no município, com total garantia de interoperabilidade.

Para o presidente da Câmara da Mealhada, “não fazia sentido continuar com os processos no formato denominado 
analógico, pelo que os tempos que se seguem serão agora de adaptação a “uma nova realidade, que passa por 
falar com a autarquia, recorrendo às ferramentas digitais”. “num momento tão difícil e frágil das nossas vidas 
era importante acelerar a implementação deste projeto, para garantir os padrões de qualidade, de eficiência e 
de eficácia dos serviços municipais. o formato em papel é, de todo, incompatível em contexto pandémico. o 
objetivo é, a curto prazo, eliminá-lo de todas as interações, no âmbito da gestão urbanística”, justificou o autarca.

A utilização do ePaper por parte do município permitirá melhorar a eficiência e rapidez dos procedimentos, 
tornando-os menos burocráticos e mais transparentes. Por outro lado, a medida é também amiga do ambiente, 
uma vez que irá reduzir o consumo de papel, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.
A instrução de qualquer processo/requerimento pode ser efetuada presencialmente, sob marcação, por 
correio postal, através da entrega de suportes ou dispositivos de armazenamento (como o CD/DvD ou a pen 
drive) ou por correio eletrónico (epaper@cm-mealhada.pt). Para já, ainda não será possível a submissão de 
documentos online, nem a consulta do estado dos processos pelos requerentes. 

na entrega de requerimentos haverá um período de adequação, que se prolongará até dia 1 de setembro, 
no que toca à exigência da assinatura digital. Até lá, a autenticidade da assinatura do requerimento poderá 
também ser conferida no ato da receção do documento, mediante a exibição do respetivo documento de 
identificação. Depois dessa data, todos os requerimentos terão de ser assinados, através de um certificado de 
assinatura digital qualificada, pelos requerentes ou pelos seus representantes legais, devidamente mandatados. 
Munícipes, projetistas e empresários poderão contar com um novo portal, apresentado também na sessão, 
que concentrará toda a informação relativa à gestão urbanística e ao planeamento territorial. nesta nova 
área do urbanismo do município, disponível em www.cm-mealhada.pt/urbanismo, estarão as novas normas 
Técnicas para a Instrução de Requerimentos e Elementos Instrutórios, informação de apoio relativa às normas 
e aos elementos instrutórios, os novos requerimentos e outros modelos e minutas e, ainda, manuais e software 
de apoio à preparação dos elementos instrutórios. 

Mais informações
        www.cm-mealhada.pt/urbanismo

Urbanismo
Digital

BULLSEYE-POINTER
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PaVilHÃo da MEalHada traNSForMado EM CENtro dE VaCiNaÇÃo

O Município da Mealhada está a apoiar os serviços de saúde pública no plano de vacinação comunitária 
contra a Covid-19 no concelho, tendo assumido a responsabilidade de criar condições para os profissionais 
de saúde levarem a cabo este desígnio, através da instalação e cedência de um centro de vacinação, no 
Pavilhão Municipal da Mealhada, da disponibilização de meios materiais e da colocação de duas dezenas 
de funcionários municipais a colaborar neste processo. 

o apoio do município iniciou-se, desde logo, com a montagem das estruturas e dos equipamentos e com 
a disponibilização de materiais diversos para adaptar o Pavilhão Municipal da Mealhada para centro de 
vacinação. Com os sete funcionários municipais que estarão diariamente, e durante os próximos meses, a 
prestar apoio na receção e encaminhamento de utentes e ainda na limpeza e desinfeção dos espaços, a 
autarquia contabiliza 20 recursos humanos afetos a este procedimento.

o Centro de vacinação Covid-19 da Mealhada é composto por quatro postos (gabinetes) e vários espaços, 
fundamentais para que tudo decorra em perfeitas condições, nomeadamente sala de preparação, sala de recobro 
(no caso de haver efeitos secundários após a toma da vacina), sala de admissão de utentes, sala de recuperação, 
um espaço para a equipa de higienização e desinfeção e um balneário para a equipa de enfermagem. 

“A estrutura foi idealizada com o objetivo de cumprir todas as regras de distanciamento social e de higiene, não 
esquecendo a questão da privacidade e da existência de uma temperatura ambiente adequada”, esclareceu o 
presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, acrescentando que “o município tem vindo a apoiar 
o Serviço nacional de Saúde desde a primeira hora, quer com a oferta de equipamentos de proteção individual, 
quer com ações de sensibilização da população, quer agora com instalações para vacinação da população”. 

Covid-19
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MÁSCaraS Para diStriBUiÇÃo MaSSiVa

A Câmara da Mealhada distribuiu 17.550 máscaras cirúrgicas 
à GNR, às duas corporações de bombeiros do concelho e 
ao Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa. No total, 
a Autarquia adquiriu 300 mil máscaras para disponibilizar 
às diversas instituições do município, nomeadamente as 
particulares de solidariedade social, e distribuir de forma 
massiva pela população concelhia. 

À GnR, o Executivo de Rui Marqueiro entregou 2.300 máscaras 
cirúrgicas. As corporações dos bombeiros voluntários da 
Mealhada e da Pampilhosa receberam, cada uma delas, 3.750 
máscaras, tendo sido entregues 7.750 ao Centro de Assistência 
Paroquial da Pampilhosa.
 
“Adquirimos 300 mil máscaras para que a nossa população fique mais protegida. Iremos disponibilizá-las, em 
vários pontos municipais, de forma absolutamente gratuita”, assegura Rui Marqueiro, presidente da Câmara 
da Mealhada. 

Já em agosto passado, a Câmara Municipal havia adquirido 51 mil máscaras comunitárias que, com a 
colaboração das juntas de freguesia, foram distribuídas à população.

no que se refere ao combate à pandemia, até final 2020, o Município despendeu de uma verba que ronda 
um milhão de euros, em ações tão diversas como campanhas publicitárias de apoio à restauração e comércio 
local, a aquisição de testes e equipamentos de proteção individual, a atribuição de subsídios ou ações de 
divulgação e informação, apoio a artistas profissionais do concelho. “Este apoio continuará, em 2021, enquanto 
tal se justificar”, garante o autarca Rui Marqueiro.

CÂMara diSPENSa PaGaMENto 
dE rENdaS até FiNal dE 2021

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, 
a dispensa de pagamento de rendas, durante todo o ano de 2021, a 
quem explora cafés, esplanadas, quiosques e outras estruturas que 
são propriedade do Município. 

É uma das medidas excecionais de apoio à economia local, no contexto 
de pandemia, aprovadas pelo Executivo de Rui Marqueiro. À semelhança 
do que já havia acontecido em 2020, nos meses de confinamento, os 
exploradores de espaços e equipamentos, como cafés, restaurantes, entre 
outros, confrontam-se com inevitável perda de receita, pelo que o Município 
os dispensará do pagamento de rendas pelo uso de espaços, este ano. 

“não podemos cobrar rendas quando estas pessoas têm a sua atividade 
parada. o Município, nesta pandemia, procura ajudar as famílias, pelo 
que não iria agravar ainda mais uma situação que por si só já é difícil, 
uma vez que a maior parte destes casos são de pessoas que a título 
individual ou com empresas unipessoais dali retiram o seu sustento”, 
refere o presidente da Câmara da Mealhada. 
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aPoio MUNiCiPal 
Para MiCro E PEQUENaS 
EMPrESaS

A Câmara da Mealhada já atribuiu mais de 60 mil euros de ajuda complementar às micro e pequenas 
empresas do concelho beneficiárias dos programas Apoiar+ e Apoiar Restauração. O apoio do Município, 
para fazer face à pandemia, beneficiou 44 candidaturas, anunciou o presidente Rui Marqueiro, na última 
reunião do seu Executivo.

o montante global de apoios é de 61.852,61 euros e corresponde à aprovação de 44 candidaturas oriundas 
de um número cada vez mais diversificado de setores: restauração e similares, indústria alimentar, comércio, 
alojamento, agências de viagens, transportes e armazenagem, cabeleireiros e institutos de estética e atividades 
cinematográficas, desportivas, de diversão, recreativas, teatrais e artísticas.

Recorde-se que esta ajuda complementar da autarquia surgiu na sequência de uma medida aprovada na 
reunião de Câmara de 9 de dezembro de 2020, que consistiu em disponibilizar às empresas do concelho 
beneficiárias dos programas Apoiar.pt e Apoiar Restauração um apoio até um limite máximo de 15% do valor 
aprovado pelos programas estatais, no caso das microempresas, e um limite máximo de 7,5%, no caso das 
pequenas empresas.

As micro e pequenas empresas que queiram concorrer a esta ajuda complementar da autarquia da Mealhada 
terão de preencher o formulário de candidatura disponível no site do Município (www.cm-mealhada.pt/
noticias/3823) e incluir nela as declarações de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social e 
cópia do termo de aceitação validado dos programas Apoiar+ e Apoiar Restauração, com o valor que lhes foi 
atribuído. A candidatura deverá ser entregue em papel, no Espaço Inovação Mealhada, ou enviada para o 
e-mail espacoinovacao@cm-mealhada.pt. neste caso, o formulário deve vir assinado digitalmente.

APoIoS

ApOiOS
Apoiar+/Apoiar Restauração

61.852,61€ 
CANDiDAtuRAS

micro e pequenas 
empresas do concelho

44 

ApOiOS
Apoio complementar 

do Município ao apoio estatal

até 15%
microempresas

até 7,5%
pequenas empresas

Candidaturas aprovadas até março. Medidas de apoio continuarão enquanto se mantiver contexto de pandemia.
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FEStaME 2021 NÃo SE rEaliza dEVido a PaNdEMia 

A Câmara da Mealhada decidiu não realizar a FESTAME – Feira do Município da Mealhada, que habitualmente 
decorre no início de junho, devido à situação atual de pandemia. A decisão foi tomada por unanimidade, em 
reunião de Executivo Municipal.

A FESTAME, pré-agendada para de 5 a 13 de junho de 2021, não vai 
realizar-se devido à incerteza da situação do país no que se refere à 
Covid-19. “Com os dados de que dispomos a esta data e no presente 
contexto normativo, sanitário e pandémico – e sendo a  FESTAME 
um evento que junta milhares de pessoas, com um conceito que 
seria desvirtuado se se introduzissem alterações substanciais -, após 
ponderada reflexão, parece-nos absolutamente impossível a realização 
da edição de 2021, devido à questão sanitária imposta pela pandemia de 

CovID-19”, referiu o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, sublinhando que as previsões mais 
otimistas da task force para a campanha de vacinação são de que o volume de vacinados necessário para a 
imunidade de grupo não se atingirá antes de meados de agosto de 2021.

“Seria um enorme risco realizar este evento que sabemos que junta milhares de pessoas. não podemos 
garantir que, em junho, teremos as condições para realizar a FESTAME. É com pena que o digo”, referiu o 
autarca. Já em 2020, o certame foi cancelado devido à situação de pandemia. 

A FESTAME é a maior festividade do concelho da Mealhada e congrega no mesmo espaço áreas de exposição, 
dedicadas à agricultura, comércio e indústria, de gastronomia, com as instituições concelhias a apresentarem as 
melhores iguarias locais, área de street food, área infantil e programa desportivo. A estas juntam-se duas áreas 
de espetáculos, uma dedicada a atuações das coletividades e outra reservada aos grandes concertos, por 
onde já passaram os mais diversificados artistas, como Diogo Piçarra, Gene Loves Jezebel, Matias Damásio, 
Fafá de Belém, José Cid, Amor Electro, The Gift, Aurea, Piruka, GnR, Expensive Soul, Cuca Roseta, Toy, HMB 
ou Anjos. 

Desde a sua génese que é inteiramente gratuita (com um orçamento suportado pelo Município da Mealhada 
e por patrocinadores) quer para expositores, quer para o público que a visita.

“Não podemos garantir 
que, em junho, teremos as 
condições para realizar 
a FEstaME. É com pena 
que o digo”
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debate

O futurO DOs MuniCípiOs 
após a panDeMia

“o futuro dos municípios após a pandemia” foi o 
tema do debate, que decorreu, no início de março, no 
Cineteatro Messias, na Mealhada, e que contou com a 
participação dos president es das câmaras municipais 
de Lisboa (Fernando Medina), do Porto (Rui Moreira) 
e da Mealhada (Rui Marqueiro). A moderação esteve 
a cargo da jornalista Fátima Campos Ferreira, da RTP.

O presente e O futurO 
DOs MuniCípiOs pOrtugueses 
DesafiOs Da gOvernaçãO autárquiCa

“o presente e o futuro dos municípios portugueses 
– desafios da governação autárquica” foi o tema do 
debate  que sentou à conversa, no dia 25 de março, 
no Cineteatro Messias, Rui Marqueiro, presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada, vítor Proença, 
presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 
Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal 
de Anadia, Helena Teodósio, presidente da Câmara 
Municipal de Cantanhede, e Duarte novo, presidente 
da Câmara Municipal de oliveira do Bairro.

Fátima Campos Ferreira Fernando Medina Rui Moreira Rui Marqueiro

Rui Marqueiro Duarte NovoTeresa CardosoVítor ProençaHelena Teodósio
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turismo

MEalHada rEForÇa 
rEdE Wi-Fi GratUita 

A Câmara Municipal da Mealhada reforçou a sua rede wi-fi ao 
alargar o número de locais onde munícipes e visitantes podem 
aceder, gratuitamente, à internet. O reforço, no âmbito do 
projeto  “Wifi4EU”, ocorreu sobretudo na zona central da 
cidade da Mealhada e na zona desportiva.

Além da rede “WIFI_TMealhada”, que tem 12 pontos de acesso 
nos locais de maior afluência turística como a Mata nacional do 
Bussaco, moradores e visitantes do concelho têm agora ao seu 
dispor a rede “Wifi4EU”, com 18 pontos em locais bem centrais 
como a Biblioteca Municipal da Mealhada, o Cineteatro 
Messias, a Rua Dr. José Cerveira Lebre, a Zona desportiva da 
Mealhada, a Piscina Municipal de Mealhada e a que será, futuramente, a Casa Municipal da Juventude, em 
ventosa do Bairro. 
Para aceder ao serviço, os utilizadores só têm de selecionar a rede WiFi identificada como “WIFI4EU”, clicando 
no botão “conectar”. 

Este projeto foi realizado na sequência da aprovação da candidatura da Câmara Municipal ao programa 
“Wifi4EU”, promovido pela Comissão Europeia, e visa dotar os espaços públicos de conetividade gratuita, 
financiando a instalação de pontos de acesso gratuito à Internet para residentes locais, turistas ou visitantes. 
Este projeto foi financiado em 15 mil euros, investidos na instalação dos pontos de acesso WiFi. A autarquia 
assume ainda a manutenção do serviço nos próximos três anos.

A intenção do Município da Mealhada ao abraçar este projeto é que este possa constituir mais uma etapa na 
promoção da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), via tecnologia wifi na captação 
e fidelização dos munícipes e dos públicos turísticos que são cada vez mais exigentes no acesso rápido e 
facilitado à informação.

Esta iniciativa vai assim contribuir para promover o acesso livre e gratuito à internet em espaços públicos 
interiores e exteriores de interesse turístico e cultural, de comércio e de atividade económica intensa e visa 
proporcionar aos utilizadores acesso à sociedade Gigabit, melhorar a literacia digital e complementar os 
serviços públicos prestados nesses espaços.

pONtOS De ACeSSO GRAtuitO WiFi

Wifi_tMealhada 
Mata Nacional do Bussaco
Luso - zona central e zona do Lago
Piscina Municipal do Luso
Zonas mais centrais da sede do concelho
Mealhada - Largo do Município
Parque da Cidade da Mealhada

Ao utilizador basta selecionar a rede “WiFi_TMealhada”, 
responder à pergunta “É a sua primeira visita à Mealhada?” 
e registar o nome e e-mail.

Wifi4eu
Biblioteca Municipal da Mealhada,
Cineteatro Messias
Rua Dr. José Cerveira Lebre,
Zona desportiva da Mealhada,
Piscina Municipal de Mealhada
Casa Municipal da Juventude (Ventosa do Bairro)

Para aceder ao serviço, os utilizadores só têm de 
selecionar a rede WiFi identificada como “WIFI4EU”, 
clicando no botão “conectar”.
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CÂMara ENtrEGa UNidadE MÓVEl dE SaÚdE 
aoS CENtroS dE SaÚdE da MEalHada E da PaMPilHoSa

A Câmara da Mealhada entregou uma viatura Unidade Móvel de Saúde (UMS) ao Centro de Saúde da 
Mealhada. Também a Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Cértoma, na Pampilhosa, irá receber, 
brevemente, uma viatura para o seu serviço. 

“Acredito que, nesta altura, esta viatura será mais utilizada do que nunca. o apoio às populações é muitíssimo 
necessário e os profissionais de saúde do nosso concelho têm, assim, melhores condições para irem ao 
encontro daqueles que, sendo mais frágeis, não podem deslocar-se às unidades de saúde”, referiu Rui 
Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada. 

Segundo Ana Ernesto, coordenadora da Unidade de Saúde Familiar da Mealhada, esta viatura “vem reforçar 
muito os domicílios médicos, os preventivos e curativos, bem como apoiar as equipas de vacinação nos lares”. 
“Tínhamos uma necessidade muito grande porque a viatura que temos já é velha e está, muitas vezes, avariada, 
o que dificultava a nossa ação. Até porque temos duas unidades de saúde, a da Mealhada e a da Pampilhosa”, 
explicou a coordenadora. 

A UMS, cujo funcionamento é elétrico, ficará ao serviço das duas unidades de saúde familiar do concelho, 
ficando a Câmara da Mealhada responsável pelo pagamento do seguro e imposto de circulação, tal como já 
acontece com a outra viatura cedida aos serviços de saúde. 

Esta Unidade Móvel de Saúde foi adquirida no âmbito do projeto “Região de Coimbra + PRoxIMIDADE”, 
que une a CIM Região de Coimbra, os seus municípios, a ARS Centro e os Agrupamentos de Centros de 
Saúde. o projeto visa fornecer a todos os municípios da Região de Coimbra uma UMS e foi objeto de uma 
candidatura aprovada pelo Programa operacional Regional do Centro 2020, Portugal 2020 e FEDER, com 
um investimento total de mais de 560 mil euros.

Por enquanto, esta viatura dará apoio também ao Centro de Saúde da Pampilhosa, mas Rui Marqueiro 
garantiu que está salvaguardada uma viatura especificamente para esta unidade. “A muito breve trecho iremos 
entregar uma viatura ao Centro de Saúde da Pampilhosa”, afirmou o autarca.

saúde
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Cineteatro messiasCineteatro messias
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eduCação

Método UBUNtU CHEGa 
a JoVENS do aGrUPaMENto
dE ESColaS da MEalHada

A “Academia de Líderes Ubuntu Escolas – 
Mealhada” é dirigida a todos os jovens dos 
14 aos 18 anos e vai desenvolver-se, nos 
próximos três anos letivos, no Agrupamento 
de Escolas da Mealhada. O projeto procura 
transmitir valores como a solidariedade e 
o sentido de comunidade aos jovens, com 
o objetivo destes se tornarem agentes de 
mudança na construção de uma sociedade 
mais justa e solidária. Inspira-se, por isso, em 
modelos de liderança de personalidades 
como Nelson Mandela, Martin Luther King 
e Malala Yousafzai.

Ubuntu é uma filosofia de origem sul-africana focada na valorização da interdependência e da solidariedade 
que procura desenvolver e promover competências pessoais, sociais e cívicas. o método Ubuntu assume o 
desenvolvimento de cinco competências centrais que estão na base do processo de crescimento humano: 
tornar-se pessoa. num primeiro nível, são promovidas competências focadas no indivíduo (autoconhecimento, 
autoconfiança e resiliência) e, num segundo nível, são focadas as competências sociais e relacionais (empatia 
e serviço). 

nas palavras de Rui Marques, do Instituto Padre António vieira, “formar líderes servidores e construtores 
de pontes, promover uma ética do cuidado pelo outro e pelo planeta, transformar crenças, atitudes e 
comportamentos e restaurar a dignidade humana são os principais objetivos lançados neste projeto que 
chega agora à Mealhada, com já tantas dinâmicas cívicas e educativas importantes e relevantes na região”. 
o projeto assenta, pois, numa proposta educativa não-formal, a partir do uso de ferramentas lúdico-
pedagógicas, como reflexões, filmes, contos, músicas, textos e experiências.
“Percebi de imediato o seu alcance e a importância para os jovens, pelo que é com grande entusiamo que 
vejo a implementação da Academia no Agrupamento”, afirmou Fernando Trindade, diretor do Agrupamento 
de Escolas. A iniciativa passará pela formação acreditada de professores e de outros educadores para a 
metodologia Ubuntu, em parceria com a Escola Superior de Educação Paula Frassinetti (ESEPF), para gerar 
autonomia e capacidade de replicação nomeadamente na disciplina de cidadania. 

A Academia de Líderes Ubunto – Escolas chega à Mealhada na sequência do projeto de criação do Bosque 
Madiba, na Mata nacional do Bussaco, num local que já foi visitado pelo neto de nelson Mandela, ndaba 
Mandela, que plantou a primeira árvore do referido bosque. “naquela ocasião, a autarquia assumiu o 
compromisso de desenvolver um projeto de Educação para a Cidadania, dirigido à comunidade escolar, como 
forma de celebrar a vida e o legado de nelson Mandela, um dos heróis mais adorados e icónicos de todos 
os tempos, como forma de transmitir às gerações mais novas os valores da paz, da cooperação e do diálogo”, 
explicou o presidente da Câmara da Mealhada. 

Rui Marqueiro afirma que o projeto é enriquecedor para os jovens do concelho, sublinhando que esta parceria 
“não se destina apenas às escolas, mas é emancipadora de novas elites, novas lideranças servidoras. o meu 
desejo é que se formem melhores líderes do que os que temos atualmente”.

Mais informações
        www.academialideresubuntu.org/pt/
BULLSEYE-POINTER
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desporto

CÂMara da MEalHada adErE ao ProGraMa “PortUGal a Nadar” 

A Câmara da Mealhada vai aderir ao “Portugal a Nadar”, um programa da Federação Portuguesa de 
Natação (FPN), que tem como objetivo promover a massificação da prática da natação, procurando garantir 
e facilitar o acesso a programas direcionados para o ensino, através de práticas aquáticas certificadas, 
destinadas desde bebés e crianças em idade pré-escolar e escolar até aos idosos. 

“Portugal a nadar” é um programa que resulta do Plano Estratégico 2014-2024. neste âmbito, a FPn 
desenvolveu um modelo de referência técnico para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 
envolvendo as suas várias vertentes: natação pura, polo aquático, natação artística, natação adaptada e saltos 
para a água.

A adesão a esta iniciativa permitirá o reconhecimento da qualidade pedagógica e didática da escola de natação 
do município, através de um processo de certificação técnico-pedagógica, que segue metodologias de análise 
definidas pelo departamento técnico da FPn, que visará a melhoria contínua desta escola e a promoção da 
natação de forma a assegurar uma prática estruturada e regulada. Permitirá, ainda, o acesso a formação para 
os técnicos, alinhada com o processo de certificação, com o intuito de garantir uma formação contínua, assim 
como a renovação das metodologias e implementação das melhores práticas utilizadas atualmente. Através 
de formação profissional e certificada, a FPn pretende garantir o aumento da qualidade dos professores de 
natação, através da progressão individual na carreira, com o acesso aos cursos de treinadores de grau II e III 
(natação pura, polo aquático e natação artística). 

“Parece-nos inequívoco que a adesão do Município da Mealhada ao ‘Portugal a nadar’ enriquecerá a formação 
específica dos professores de natação e também o processo de ensino-aprendizagem, com impacto direto na 
qualidade das aulas. Beneficia, por isso, os utentes das piscinas da Mealhada, na medida em que melhora os 
serviços prestados”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro.

EStÁGioS rEalizadoS No MUNiCÍPio

A Seleção nacional de Boccia 
realizou um estágio de preparação, 
de 19 a 26 de março, no Luso. o 
nosso município já, por diversas 
vezes, foi o escolhido para estes 
períodos de preparação.

A Seleção Portuguesa de 
Basquetebol em Cadeiras de 
Rodas esteve em estágio no Luso, 
entre 11 e 14 de março,  com o intuito 
de participar no Campeonato da 
Europa C.

A Seleção nacional Sub22 de 
Basquetebol em Cadeira de Rodas 
realizou um estágio de preparação, 
no Luso, onde efetuou sessões de 
treino bidiárias, entre 27 e 30 de 
março. 
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NúMeRO De pARtiCipANteS NúMeRO De AtiviDADeS DiNAMizADAS

CErCa dE 26 Mil PartiCiPaNtES
EM atiVidadES do Cia

Ao longo de cinco anos, cerca de 26 mil pessoas participaram em atividades no Centro de Interpretação 
Ambiental (CIA) da Mealhada. O número seria ainda mais elevado não fosse o cancelamento das atividades, 
ao longo de grande parte deste ano, devido à pandemia. 

o ano começou com a maior afluência de sempre às atividades dinamizadas no CIA, com 862, 630 e 106 
participantes em janeiro, fevereiro e março, respetivamente, mas foi travado com o surgimento da pandemia 
de Covid-19. A atividade foi retomada em julho, mas com grupos bastante reduzidos devido às regras de 
segurança. no total, participaram nas atividades do CIA, no ano transato, 2146 pessoas. Em 2019, o número 
de participantes havia sido 6969, em 2018 foram 7251, em 2017 participaram nas atividades 5622 pessoas e em 
2016 e 2015 contabilizaram-se 3474 e 520 pessoas, respetivamente. 

os participantes nas atividades desenvolvidas pela Cia são maioritariamente crianças 
e idosos, não só do concelho da Mealhada como de outros concelhos vizinhos. Neste ano, 
apesar da distância física, o Cia aproximou-se da comunidade com um novo website, um 
espaço que  faculta um conjunto de informações sobre o meio ambiente e preservação da 
natureza e apresenta os recursos pedagógicos, as atividades e o programa que vai sendo 
desenvolvido ao longo do ano.

Inaugurado em outubro de 2015, o CIA é um espaço lúdico e educativo, equipado com modernos meios 
audiovisuais e preparado para realizar as mais diversas atividades pedagógicas, desde oficinas diversas, 
por exemplo as de criação de armadilhas de vespas, ao visionamento de filmes sobre a fauna e a flora, de 
exposições a conferências. Tirando partido da mancha verde em que se encontra – o Parque da Cidade 
da Mealhada –, o CIA procura transmitir mensagens usando, sempre que possível, o Parque, seja em 
jogos de educação ambiental, em percursos de descoberta da natureza ou experiências e desafios de 
equipas. Todas estas iniciativas são inseridas em espaços temporais específicos, como as tardes de quarta-
feira, a Semana da Floresta Autóctone ou as férias escolares, havendo também atividades direcionadas a 
grupos de escolas e IPSS. o CIA acolhe ainda projetos como o programa Eco-Escolas da Associação 
Bandeira Azul da Europa e Projeto Rios, da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental. 
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O QUE FAZER 
NO CASO DE 
DETETAR NINHOS 
DE VESPA 
ASIÁTICA?

CONTACTE
Gabinete Florestal
231 200 980 (Ext. 410)
gab.florestal@cm-mealhada.pt

Juntas de Freguesia
Bombeiros Voluntários 

MEalHada rEForÇa 
CoMBatE à VESPa aSiÁtiCa

Em véspera de se reiniciar o novo ciclo anual da vespa 
asiática, a Câmara da Mealhada prepara-se para colocar 
no terreno uma centena de armadilhas seletivas, dando 
continuidade ao combate que tem travado e que já 
apresenta resultados: menos 81 participações de ninhos, 
menos 31 ninhos intervencionados e ainda uma redução 
de 29 ninhos primários intervencionados. 

A Câmara da Mealhada vai colocar 100 armadilhas seletivas para vespa velutina (com feromonas atrativas para 
a espécie e repelente para insetos polinizadores) nas principais áreas de floração das freguesias do município. 
A operação, que conta com o apoio da Associação Modelismo do Centro de Portugal (AMEP) e das juntas 
de freguesia concelhias, vai iniciar-se muito em breve para que, nos próximos 60 dias, seja capturado o maior 
número possível de vespas fundadoras, as que dão origem a novas colónias, nesta fase do ano. 

“A destruição de ninhos com químicos biodegradáveis juntamente com a colocação de armadilhas seletivas 
revelou-se altamente eficaz e passámos de uma realidade em que havia um crescimento exponencial de 
ninhos para uma redução”, refere Carlos Filipe, da AMEP.  

nos últimos dois anos, a Mealhada distribuiu à comunidade 
milhares de armadilhas que foram feitas no Centro de 
Interpretação Ambiental, com a colaboração dos alunos 
das escolas. os resultados começam agora a surgir, 
nomeadamente junto dos apicultores, que conseguiram 
recuperar alguma da sua produção de mel. Se no ciclo 
2019/ 2020, o Município registava 287 participações 
de ninhos, com 192 intervencionados, sendo destes 40 
primários, em 2020/ 2021 registaram-se 206 participações, 
161 ninhos intervencionados, dos quais 11 primários. “o objetivo é dar continuidade a este plano e reduzir ainda 
mais, sobretudo, com o rigor técnico de que agora dispomos”, sublinhou Carlos Filipe. 

na Mealhada, o combate à vespa é feito com o apoio das duas corporações de bombeiros (Mealhada e 
Pampilhosa), às quais foi facultada arma de ar comprimido, que permite atingir os ninhos com um tratamento 
químico capaz de causar a destruição dos ninhos e das vespas. Após a sinalização do ninho à Autarquia, cada 
corporação atua na sua área, procedendo à destruição do mesmo.
A comunicação dos ninhos por parte da população é central em todo o processo, mas esta não pode ser feita 
individualmente, porque, se não for feita corretamente, pode originar diversos ninhos secundários. A forma 
correta de atuar é comunicar à Câmara Municipal da Mealhada (231 200 980 ou gab.florestal@cm-mealhada.
pt), às juntas de freguesia ou mesmo aos bombeiros a localização do ninho avistado.

2019/2020
287 participações 
192 intervenções

40 ninhos primários

2020/2021 
206 participações
161 intervenções

11 ninhos primários
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CÂMara da MEalHada aPoia E aSSiNala Hora do PlaNEta

A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, em reunião de Executivo Municipal, assinalar e apoiar a 
“Hora do Planeta”, a iniciativa da organização global de conservação de natureza WWF, com medidas como 
a implementação do projeto piloto de bicicletas partilhadas. Dia 27 de março, entre as 20h30 e as 21h30, as 
luzes do edifício dos Paços do Concelho foram, simbolicamente, desligadas.

Ao ser signatário da declaração de compromisso da WWF, além do simbólico apagar de luzes, o município 
compromete-se a sensibilizar os munícipes, através das suas redes sociais digitais e físicas, para a atual 
situação de emergência climática e para as previsões de que Portugal será um dos países da União Europeia 
mais afetado pelos efeitos das alterações climáticas.  E assume, como principal medida para este ano, a 
implementação de um projeto piloto de bicicletas partilhadas, designado de “Bipe-Bipe Mealhada”, financiado 
pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Aviso n.º 7779/2020, como medida de promoção da educação e da 
mobilidade sustentável. 

o Município de Mealhada decidiu posicionar-se como ator chave, no processo de adaptação e mitigação 
das alterações climáticas, ao subscrever o Pacto de Autarcas, a 29 de junho de 2018, e ao apresentar o seu 
Plano de Ação para o Clima e Energia Sustentável 2030, a 30 de setembro de 2020, onde elenca programas, 
medidas e metas para a mitigação e adaptação às alterações climáticas. os municípios são considerados 
determinantes na adaptação e mitigação das alterações climáticas pelo conhecimento do território, que 
potencia uma intervenção local que torne os territórios mais resilientes e que contribui para moderar ou 
evitar danos e explorar oportunidades resultantes do cenário de alterações climáticas, uma vez que o 
desenvolvimento económico não se fará sem adaptação e mitigação.

A Hora do Planeta é um evento histórico da WWF, que une milhões de pessoas em todo o mundo para 
mostrarem o seu compromisso para com o planeta. Atualmente, o planeta enfrenta o duplo problema das 
alterações climáticas e da perda de biodiversidade, pelo que o maior movimento global pelo ambiente procura 
mobilizar cidadãos, empresas e governos para fazerem parte da discussão e das soluções necessárias para 
construir um futuro saudável e sustentável para o planeta e para todos. Este ano, o tema é “Água e Alterações 
Climáticas”, alicerçado no conceito “Liga-te ao Planeta”.

Começou como um evento simbólico de apagar de luzes em Sydney em 2007, e, atualmente, a Hora do 
Planeta, é celebrada em mais de 188 países e territórios como um momento global de solidariedade pelo 
planeta. Em 2020, aderiram 111 municípios portugueses à Hora do Planeta, entre os quais o Município de 
Mealhada.
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GUilHErME dUartE NoMEado 
PrESidENtE da FUNdaÇÃo Mata do BUSSaCo 

O vice-presidente da Câmara da Mealhada, Guilherme Duarte, foi 
nomeado, em fevereiro, presidente da Fundação Mata do Bussaco 
(FMB), em regime interino e ‘pro bono’. A decisão foi tomada, por 
maioria, em reunião de Executivo Municipal.

Guilherme Duarte assume a presidência da FMB até que seja publicado  
o novo diploma relativo ao modelo de gestão da FMB, um documento 
que o Governo já prometeu rever e que introduzirá diversas alterações, 
nomeadamente no que respeita ao financiamento e aos órgãos sociais. 
“Tomámos esta decisão para assegurar que não são feitas mais 
prorrogações acerca da presidência da FMB e para dar um sinal ao Governo de que a reforma do diploma 
não pode ser mais adiada. Tenho indicação de que o diploma estará pronto daqui a dois meses, mas é 
preciso concretizar esta promessa e, até lá, era necessário acautelar a gestão da Fundação Mata do Bussaco”, 
explicou o presidente da Câmara da Mealhada. 

Rui Marqueiro sublinhou o facto de Guilherme Duarte já ser detentor dos pelouros de Gestão e Manutenção 
de Espaços Florestais e de Espaços verdes no Município, enaltecendo a sua disponibilidade e clarificando 
que o facto de assumir a presidência em regime ‘pro bono’ significa uma redução significativa de custos para 
a FMB, que, por força da pandemia e restrições no turismo, perdeu a quase totalidade das receitas. 
Guilherme Duarte substitui António Gravato, presidente da Fundação Mata do Bussaco desde agosto de 2014, 
que terminou o seu mandato em agosto de 2020, tendo-o, posteriormente, prorrogado a pedido do Governo.

triBUNal CHUMBa ProVidÊNCia CaUtElar 
iNtErPoSta CoNtra CÂMara da MEalHada

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro indeferiu a providência cautelar interposta contra a Câmara 
Municipal da Mealhada e a Infraestruturas de Portugal (IP)  no âmbito do Projeto da Concordância da 
Linha do Norte com a Linha da Beira Alta. A ação, que o tribunal considerou ilegítima, foi apresentada por 
proprietários de terrenos afetados pelo traçado da obra ferroviária. 

“visto todo o exposto, não pode deixar de se concluir pela ilegitimidade ativa do requerente, a qual constitui 
uma exceção dilatória, que obsta a que o tribunal conheça do mérito da ação cautelar e determina a absolvição 
das entidades requeridas da instância”, refere a sentença do Tribunal Adminsitrativo e Fiscal de Aveiro. 
o projeto desenvolve-se em cerca de 3,3 quilómetros entre o quilómetro 53+990 da Linha da Beira Alta e o 
quilómetro 235+312 da linha do norte, no concelho da Mealhada (União das Freguesias de Mealhada, ventosa 
do Bairro e Antes e freguesias da vacariça e da Pampilhosa) e insere-se no conjunto de ações necessárias à 
modernização da Linha da Beira Alta entre a Pampilhosa e vilar Formoso e à sua integração no denominado 
Corredor Internacional norte, previsto no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 2014 – 2020 (PETI 3+).

Rui Marqueiro afirmou ainda que espera que a IP proceda à requalificação da Estação da Pampilhosa, o que 
faz parte do projeto que foi dado a conhecer à Autarquia. “Isto é, para nós, imprescindível, até porque temos 
prevista a requalifacação urbana da baixa desta vila”, refere o presidente da Câmara da Mealhada. 

Justiça
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MEalHada adErE a ProJEto 
dE ProMoÇÃo da iGUaldadE

A Mealhada aderiu ao projeto “Região de Coimbra, Com 
Igualdade”, que resulta de uma candidatura da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) ao Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) e que tem 
como propósito a promoção e o financiamento das ações 
relativas ao desenvolvimento de diagnósticos e à elaboração, 
implementação, divulgação e avaliação de planos para a 
igualdade, de âmbito municipal. O acordo de colaboração 
para a implementação do projeto foi ratificado em reunião do 
Executivo Municipal.

A candidatura “Região de Coimbra, Com Igualdade”, da CIM-RC, teve como finalidade encontrar financiamento 
e apoio técnico para a elaboração, monitorização da execução e avaliação dos planos para a igualdade dos 19 
municípios que a integram, de forma a poder dar resposta aos objetivos da Estratégia nacional para a Igualdade 
e a não Discriminação (EnInD) – Portugal + Igual 2018 - 2030 e aos respetivos planos nacionais de ação: plano de 
ação para a igualdade entre mulheres e homens (PAIMH), plano de ação para a prevenção e combate à violência 
contra as mulheres e à violência doméstica (PAvMvD), plano de ação para o combate à discriminação em razão 
da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais (PAoIEC) e plano de ação para 
a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos.

Apresentando um orçamento de 639 mil euros, dividido por 24 meses, é cofinanciada pelo PoISE, cabendo 
aos municípios da CIM-RC assegurar uma contrapartida nacional, num custo total estimado de 95.850 euros. 
Contemplado com uma verba de 35 mil euros, o Município da Mealhada terá de pagar, através da candidatura, 
uma comparticipação no valor de 5250 euros.
Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, justificou a adesão a este projeto, lembrando que 
“são as autarquias locais que asseguram a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 
município, assumindo um papel impulsionador enquanto agentes de desenvolvimento”. 

SErViÇo dE aÇÃo SoCial Vai tEr “BalCÃo da iNClUSÃo”

O Serviço de Ação Social vai passar a dispor de um “Balcão da Inclusão”, um espaço para atendimento 
qualificado dos munícipes com deficiência, que resulta de um protocolo entre o Município da Mealhada e o 
Instituto Nacional para a Reabilitação (INR).
 
o protocolo prevê a concretização de um espaço físico dedicado ao atendimento dos munícipes com deficiência/ 
incapacidade e respetivas famílias, bem como dos técnicos de reabilitação e instituições que desenvolvem 
qualquer tipo de atividade neste domínio (reabilitação e participação), assegurando-lhes uma informação 
integrada sobre os direitos e benefícios e recursos existentes para a resolução dos problemas colocados. 
o serviço deverá ser capaz de encaminhar os utentes e ter uma função de mediação junto dos serviços públicos 
e entidades privadas responsáveis pela resolução dos seus problemas, bem como desenvolver e valorizar as 
parcerias locais que permitam articular soluções de atendimento mais eficazes. os objetivos passam também 
por divulgar junto dos serviços públicos, instituições e outras estruturas locais a apropriação e divulgação de 
boas práticas no atendimento do munícipe com deficiência/incapacidade. 

Se ao InR cabe a disponibilização de ferramentas e da formação para os técnicos que venham a desempenhar 
funções no “Balcão da Inclusão”, à Autarquia cabe a instalação física do mesmo, com espaço próprio e acessível, 
bem com os técnicos necessários e a cabal divulgação do espaço junto do público alvo. 

ação soCial
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Urbanismo

avisos



24

Reuniões de Câmara

deliberações

Município
Mealhada

4 De janeirO
 

ACoRDo CIDADE vERDE - GREEn CITY ACCoRD 
A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 
12670/2020, de 21/12/2020, da Senhora Chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência, Daniela Herculano, 
que a seguir se transcreve: 
ACoRDo CIDADE vERDE - GREEn CITY ACCoRD 
A Comissão Europeia apresentou, durante a Semana 
Europeia das Regiões e Cidades 2020, o Green City 
Accord, uma iniciativa que pretende incentivar cidades 
de toda a Europa a tornaremse mais limpas e saudáveis. 
Esta iniciativa pretende complementar os acordos 
internacionais assumidos no âmbito do “Pacto dos 
Autarcas para a Energia e Clima” e contribuirá ainda 
para a implementação do “Pacto Ecológico Europeu” 
(European Green Deal) e para os objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (oDS) da organização 
das nações Unidas (onU). 
Ao assinar o Acordo Cidade verde, os Municípios 
deverão partilhar uma visão exigente para 2030, 
comprometendo-se a intensificar os seus esforços nos 
domínios críticos ar, água, natureza e biodiversidade, 
economia circular e resíduos e ruído, para melhorar a 
qualidade de vida de todos os europeus e acelerar a 
transição para uma economia mais amiga do ambiente. 
“Em 2030, as cidades serão locais atraentes para viver, 
trabalhar e investir, e apoiarão a saúde e o bem-estar 
dos europeus. Todos os europeus respirarão ar puro, 
desfrutarão de água limpa, terão acesso a parques 
e espaços verdes e sentirão menos ruído ambiental. 
A economia circular se tornará uma realidade e o 
desperdício será minimizado graças a uma maior 
reutilização, reparo e reciclagem”. 

os signatários comprometem-se a enfrentar os 
desafios ambientais mais urgentes e a intensificar 
esforços em cinco áreas-chave até 2030: 
• Ar - melhoria significativa na qualidade do ar, 
aproximando-se do cumprimento das diretrizes de 
qualidade do ar da organização Mundial de Saúde 
(oMS); 
• Água - progressão significativa na melhoria da 
qualidade da água e na eficiência do seu uso; 

• natureza e biodiversidade - progresso considerável 
na conservação e melhoria da biodiversidade 
urbana, nomeadamente através de um aumento na 
extensão e qualidade das áreas verdes nas cidades, 
pela contenção da sua perda e pela recuperação de 
ecossistemas urbanos; 
• economia circular e resíduos - implementar a 
economia circular, garantindo uma melhoria significativa 
na gestão dos resíduos urbanos domésticos, uma 
redução importante na geração de resíduos e da sua 
deposição em aterro e um aumento substancial na 
reutilização, reparação e reciclagem; 
• ruído - redução significativa da poluição sonora nas 
cidades, aproximando-se dos níveis recomendados 
pela oMS. 
Em particular, as cidades signatárias irão: 
- ganhar visibilidade em toda a Europa em 
reconhecimento de suas ações ambientais e 
realizações; - contribuir para moldar a política ambiental 
da União Europeia; 
- tornar-se parte de uma comunidade de cidades com 
interesses semelhantes, impulsionando a transição 
para uma Europa limpa e saudável; a ACTAS n.º 87 
- aumentar sua transparência, responsabilidade e 
credibilidade dentro da comunidade local; 
- obter acesso a informações sobre oportunidades de 
financiamento da União europeia; 
- participar de eventos de networking e se beneficiar 
de oportunidades de capacitação; 
- receber orientação e suporte personalizados por 
meio de um helpdesk; 
- comparar as suas realizações com o progresso feito 
em outras cidades. 
numa primeira fase, o Acordo Cidade verde está 
aberto a qualquer cidade situada na União Europeia, 
independentemente da sua dimensão e do seu estado 
de desempenho ambiental. Contudo, importa referir 
que o Município de Mealhada poderá aderir a este 
acordo de forma individual ou colectiva (através da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra). 
Existem apenas duas etapas para se tornar signatário: 
1. o Acordo é apresentado em Assembleia Municipal. 
2. Assim que obtiver uma deliberação do órgão, o seu 
Presidente assina electronicamente Acordo da Cidade 
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verde e junta uma cópia da deliberação. 
Após a assinatura do Acordo, a cidade tem dois anos 
para apresentar o primeiro relatório. Este relatório 
deve conter: - Inventário sobre a situação da linha de 
base (por exemplo, níveis de poluentes relevantes no 
momento de adesão ao Acordo) em cada uma das 
cinco áreas, incluindo dados sobre o GEE; 
- As metas que o Município estabeleceu para o ano 
2030 (podem ser qualitativas ou quantitativas); 
- Uma visão geral das próximas etapas (medidas e 
ações) que a cidade pretende realizar a fim de atingir 
as metas; 
- A cidade é obrigada a relatar o progresso a cada 
três anos por meio de um formulário, para os quais 
foram definidos indicadores comuns que permitem 
a comparação entre cidades. Importa referir que os 
Municípios aderentes estão autorizados a usar dados 
existentes, por exemplo, uma cidade que informa 
regularmente sobre a poluição do ar, no quadro das 
Diretivas de Qualidade do Ar Ambiente, pode reutilizar 
os dados para cumprir esses requisitos de relatório. 
não há nenhuma taxa associada à adesão ao Acordo 
Cidade verde, dado que é um processo voluntário. 
Considerando que: 
- o Município de Mealhada assumiu os seguintes 
compromissos e que os mesmos corroboram uma 
estratégia de sustentabilidade e uma visão de entregar 
o planeta e o concelho melhor às gerações futuras: a 
29 de junho de 2018 subscreveu o Pacto de Autarcas 
para a Energia e Clima 2030; a 17 de junho de 2020 
subscreveu o Pacto Institucional para a valorização 
da Economia Circular na Região Centro (PIvECRC); 
a 16 de novembro de 2020 subscreveu a Declaração 
Europeia das Cidades Circulares; 
- o Acordo Cidade verde é uma extensão do Pacto 
de Autarcas; 
- A adesão é um compromisso voluntário e político de 
todas as forças políticas com assento na Assembleia 
Municipal de Mealhada; 
- A adesão implica uma visão com um horizonte 2030, 
cujo Plano de Ação tem de ser entregue no primeiro 
semestre de 2023. 
- Propõe-se que a presente informação seja remetida 
a reunião de executivo municipal, para que o órgão 
possa pronunciar-se sobre o procedimento a seguir 
para a eventual adesão do Município de Mealhada ao 
Acordo Cidade verde, cuja minuta do compromisso 
se anexa à presente informação. 

Interveio o Senhor Presidente para informar que 
a adesão não tem custos, mas que o que é para a 
Câmara definir, é a adesão ou não ao Acordo, sendo 
que se aderir tem que apresentar um plano até 2023, 
o qual terá custos, porque tem que ser elaborado 

por uma entidade externa ao Município. A Senhora 
vereadora Sónia Branquinho referiu que terá dois 
custos, o do plano e o da implementação. o Senhor 
vereador Hugo Silva disse que lhe parecia ser positivo 
o alargamento do Pacto de Autarcas com a adesão a 
este pacto, mas que todo o processo de construção 
do plano deveria começar a partir de outubro ou 
novembro de 2021, porque vai ser o novo executivo 
que o vai liderar. o Senhor Presidente disse nada ter a 
opor. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a adesão do Município da Mealhada ao 
Acordo Cidade verde, devendo a sua execução ser 
adiada até à tomada de posse do próximo executivo. 

APRovAÇÃo Do PRoJETo DE ExECUÇÃo DA 
“ECoPISTA Do AnTIGo RAMAL FERRovIÁRIo 
DA FIGUEIRA DA FoZ”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os 
votos a favor do Senhor Presidente, Senhor vice-
Presidente e dos Senhores vereadores Arminda 
Martins e nuno Canilho, e com a abstenção dos 
Senhores vereadores eleitos pela Coligação “Juntos 
pelo Concelho da Mealhada”, Hugo Silva, Sara Ferreira 
e Sónia Branquinho, ratificar o despacho do Exmo. 
Senhor Presidente de 25/12/2020, o qual aprovou a 
Informação n.º 12702/2020, de 22/12/2020, da Técnica 
Superior Paula Martinha Soares Leitão, que a seguir se 
transcreve: 

APRovAÇÃo Do PRoJETo DE ExECUÇÃo DA 
“ECoPISTA Do AnTIGo RAMAL FERRovIÁRIo 
DA FIGUEIRA DA FoZ” 
A CIM - Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra, no âmbito da candidatura ao aviso do 
Centro 2020, remeteu, via email, link referente à última 
versão do projeto de execução supra identificado, 
considerando necessária a aprovação do projeto de 
execução por parte dos municípios envolvidos, sendo 
a data limite de submissão do referido aviso, 29/12/20. 
A estimativa orçamental global da empreitada é de 
3.663.853,30 €, sendo o valor referente ao município 
de Mealhada de 385.129,30 € e um prazo de execução 
de 18 meses. 
nestes termos, dada a urgência que o assunto em 
apreço assume, propõe-se que o Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal aprove o “Projeto de 
Execução da Ecopista do Antigo Ramal Ferroviário da 
Figueira da Foz”, sem prejuízo de o mesmo vir a ser 
retificado, caso se justifique. - o despacho a proferir 
pelo Exmo. Senhor Presidente desta Câmara Municipal 
deverá ser ratificado pelo Executivo Municipal, na 
1ª reunião que se vier a realizar, nos termos do n.º 3 
do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
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18 De janeirO
 

ConCURSo PÚBLICo PARA ATRIBUIÇÃo Do 
DIREITo DE ExPLoRAÇÃo Do ESTABELECIMEnTo 
SITo nA ALAMEDA DA CIDADE - RELATÓRIo 
DE APRECIAÇÃo DE PRonÚnCIA DE 
ConCoRREnTE EM SEDE DE AUDIÊnCIA PRÉvIA
A Câmara Municipal analisou o Relatório de 
Apreciação de Pronúncia de Concorrente em sede 
de Audiência Prévia, apresentado pelo Júri do 
Concurso Público para Atribuição do Direito de 
Exploração do Estabelecimento sito na Alameda da 
Cidade, e deliberou, por unanimidade, nos termos e 
com os fundamentos expostos no mesmo, considerar 
improcedente a reclamação apresentada em sede 
de audiência e aprovar a manutenção da decisão 
de atribuição do direito de exploração da Cafetaria/
Restaurante da Alameda da Cidade, ao concorrente 
que obteve a pontuação mais elevada no indicador 
Mérito da Proposta (4), a empresa Endless Imagination 
– Unipessoal Ld.ª , nIPC 513518991. A presente 
deliberação foi aprovada em minuta para produção de 
efeitos jurídicos imediatos. 

PRoPoSTA DE ABERTURA DE ConCURSo 
PÚBLICo PARA ATRIBUIÇÃo Do DIREITo DE 
ExPLoRAÇÃo DA CAFETARIA E RESTAURAnTE 
Do LAGo Do LUSo - PEÇAS Do PRoCEDIMEnTo 
PARA APRovAÇÃo
A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 
315/2021, de 13/01/2021, da Senhora Chefe da Divisão 
Jurídica e Administrativa, Cristina olivia, e deliberou, 
a ACTAS n.º 87 por unanimidade, aprovar o Caderno 

de Encargos e o Programa do Concurso, e conceder 
o prazo de um mês para apresentação de propostas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta para 
produção de efeitos jurídicos imediatos. 

1 De fevereirO
 

AD ELo – ASSoCIAÇÃo DE DESEnvoLvIMEnTo 
LoCAL DA BAIRRADA E MonDEGo – PEDIDo 
DE APoIo PARA AQUISIÇÃo DE vIATURA 
PARA TRAnSPoRTE DE CRIAnÇAS - o Senhor 
Presidente informou que não votaria esta deliberação 
por pertencer ao Conselho Fiscal. A Câmara 
Municipal analisou o pedido de apoio para aquisição 
de viatura para transporte de crianças, e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a intenção de atribuir um 
subsídio no montante de 17.800,00€ (dezassete mil e 
oitocentos euros)

15 De fevereirO
 

GRUPo CoLUMBÓFILo DA MEALHADA – 
PEDIDo DE APoIo PARA CoMPARTICIPAÇÃo 
DE DESPESAS CoM vIATURA E GPS (MGD n.º 
1316): A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio 
para comparticipação de despesas com viatura e 
para aquisição de GPS para acerto das Bases de 
Constatação do Grupo Columbófilo da Mealhada, e 
deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 
um subsídio no montante de 750,00€ (setecentos e 
cinquenta euros), ao abrigo do disposto na alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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Depois de ler este boletim, coloque-a no papelão para a sua reciclagem. Vamos cuidar do ambiente!
ECOPONTO
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