MEALHADA APROVA ORÇAMENTO DE 24 MILHÕES
PARA NOVAS OBRAS EM TODAS AS FREGUESIAS
A Câmara da Mealhada aprovou, hoje, por maioria, em reunião do Executivo, o
orçamento municipal para 2021, que ultrapassa 24,2 milhões (três milhões superior ao
de 2020). O documento contempla um conjunto de novas obras, nomeadamente a
construção do novo edifício municipal e a requalificação urbanística do centro histórico
da Mealhada.
São diversos os investimentos, na sede do município e nas freguesias, que serão iniciados e com grande parte da obra concretizada - em 2021. A obra do novo edifício da Câmara
Municipal figura à cabeça com uma dotação superior a dois milhões de euros (com outros
quatro milhões de investimento previsto para 2022 e 2023), seguindo-se a requalificação
urbanística do centro histórico da Mealhada, com mais de um milhão de euros, a que se soma
ainda o parque de estacionamento da Mealhada, que custará 690 mil euros. Destaque ainda
para a requalificação da Piscina Municipal da Mealhada, um investimento que ascende a mais
de 1,3 milhões de euros e a concretização da Casa da Juventude, em Ventosa do Bairro,
orçada em 250 mil euros.
Nos investimentos que transitam de 2020 e com conclusão prevista para 2021, na sede do
Município, incluem-se a conclusão do Mercado Municipal da Mealhada, com mais 1,1 milhões,
a requalificação do Bairro Social da Póvoa, com uma verba de 580 mil euros, a conclusão da
empreitada de ligação dos sistemas de alta e baixa da Mealhada, com 655 mil euros, e a
conclusão das obras na Escola Secundária da Mealhada, com um custo de 915 mil euros. O
processo de aquisição da Quinta do Murtal, que permitirá reordenar urbanisticamente a sua
envolvente com um Plano de Pormenor, terá a sua conclusão também no próximo ano,
traduzido num investimento de meio milhão de euros
Investimentos na Pampilhosa e Luso
Além da cooperação com as juntas e a união de freguesias, os documentos previsionais para
2021 contemplam obras de maior investimento como a aposta num sistema inovador de
recolha de resíduos, cujo investimento ultrapassa 1,1 milhão de euros. No Luso, sobressaem
os investimentos relativos ao Parque de Estacionamento (410 mil euros) e à Sala Polivalente,
cujo início será em 2021, com dotação de 52 mil euros, mas com grosso da obra, no valor de
1,7 milhões de euros, a desenvolver-se nos anos seguintes.

O mesmo acontece na Pampilhosa com diversos investimentos. A requalificação da baixa
iniciar-se-á no próximo ano, estando dotada uma verba de 62 mil euros, mas a obra, de mais
2,8 milhões, concretizar-se-á nos próximos anos. Também o “Chalet Suisso” terá o início da
empreitada de recuperação (36 mil euros), desenvolvendo-se a obra, de mais de 1,5 milhões,
em 2022 e 2023. A ecopista de Pampilhosa à Figueira da Foz, em cooperação com a CIMRegião de Coimbra, será também uma obra a concretizar em 2021.
Em Barçouço, prevê-se uma intervenção no local da feira de Santa Luzia, no valor de 170 mil
euros, e prevê-se também, na freguesia da Vacariça, a conclusão do Regadio de Santa
Cristina, obra de 135 mil euros.
Na Mata Nacional do Bussaco estão previstas, nos próximos anos, obras de reparação das
garagens do Palace (960 mil euros) e de recuperação do Chalet de Santa Teresa e ermidas
residenciais.
O orçamento prevê ainda obras em viadutos e arruamentos um pouco por todo o município,
num investimento superior a 2,3 milhões de euros.
Segundo o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, “este é um
orçamento que procura o incremento do investimento tendo em conta a inapropriadamente
chamada bazuca, bem como o novo período de programação, mantendo sempre um saudável
equilíbrio financeiro”.
Combate à Pandemia
No que se refere ao apoio a instituições particulares de solidariedade social (IPSS),
associações de bombeiros e comunidade no contexto da pandemia de Covid-19, em 2020, o
Município despendeu de uma verba que ronda um milhão de euros, desde testes a
equipamentos de proteção individual, subsídios ou ações de informação. “Este apoio
continuará, em 2021, enquanto tal se justificar”, assegura o autarca.
A Câmara Municipal prepara-se também para apoiar, na medida do que lhe for possível, as
empresas concelhias, de forma a complementar o apoio da Administração Central. “Agora,
que foi legislado o apoio à economia local e, diretamente, às empresas, estamos preparados
para dar também o nosso apoio às empresas concelhias que o venham a solicitar, em
coordenação com os apoios solicitados e obtidos junto do Estado”, sublinha Rui Marqueiro.
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