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A autarquia fixou, para o ano de
2014, uma diminuição da taxa do
Imposto Municipal sobre Imóveis
relativa aos prédios urbanos ava-
liados nos termos do Código do
Imposto sobre Imóveis, passan-
do a ser de 0,37%.
A diminuição do IMI tem sido uma
preocupação do Município que,
em 2009, reduziu a taxa de 0,8%
para 0,7%, no que concerne a
prédios rústicos e urbanos, e de
0,5% para 0,4% no que respeita a
prédios urbanos avaliados. No
ano passado registou-se nova
descida de 0,4% para 0,38% .
“Entendemos que a Câmara deve
fazer um esforço adicional e bai-
xar a taxa aplicável a prédios
urbanos avaliados para 0,37%,
para ajudar as famílias Lousa-
denses que se vêm em dificulda-
des para fazer face aos seus com-
promissos, consequência das ta-
xas de desemprego e de uma car-

IMPOSTOS MUNICIPAIS

Câmara desce Imposto Municipal sobre Imóveis

ga fiscal sem precedentes”- pala-
vras do Presidente da Câmara de
Lousada, Dr. Pedro Machado que
acrescentou “a contribuição de
IMI a pagar pelas famílias lou-
sadenses continuará a ser das
mais baixas da região”.
A tributação do património sofreu
uma alteração legislativa que criou
o IMI e extinguiu a contribuição
autárquica provocando uma que-
da brutal nas receitas da autarquia.
Por outro lado, os prédios isentos
de contribuição em 2012 é superior
a 29%, com isenções permanentes
de acordo com os rendimentos e
ainda temporárias.
Com a avaliação global dos pré-
dios urbanos subiu o valor patri-
monial, mas a receita manteve-se
semelhante devido às isenções, à
descida da taxa no ano passado e
ainda a cláusula de salvaguarda
que atenua eventuais efeitos ex-
cessivos de aumento de IMI.

COEFICIENTES
DE LOCALIZAÇÃO
A Câmara de Lousada foi das pri-
meiras do país a aprovar uma alte-
ração do zonamento e a reduzir os
coeficientes de localização, que se
traduziu num benefício para os
contribuintes. O coeficiente de lo-
calização é um dos principais ele-
mentos na determinação do valor
patrimonial tributário de um imó-
vel. Quanto menor for o valor do
coeficiente de localização, menor é
o valor patrimonial do prédio urba-
no, e consequentemente menor é a
contribuição a pagar. Lousada apre-
senta um coeficiente máximo a apli-
car à habitação mais baixo, com o
valor de 0,9 existindo municípios
que atingem o valor de 1,15 e 1,20.
Estas alterações determinaram ain-
da que muitos contribuintes pos-
sam usufruir das isenções, uma vez
que estas também dependem do
valor patrimonial dos prédios.
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APOIOS SOCIAIS

Desde 2009, a autarquia dispo-
nibiliza um tarifário social para
utilizadores de fins domésticos,
mediante a comprovação dos ren-
dimentos. Assim, os consumido-
res cujo rendimento per capita não
ultrapasse o valor da pensão so-
cial, do regime não contributivo
da Segurança Social, ficam isen-
tos do pagamento das tarifas de
disponibilidade. Por outro lado,
os utilizadores finais beneficiam
de redução de 50%, se o rendi-
mento per capita do agregado fa-
miliar não ultrapassar o dobro do
valor da pensão social.
O tarifário social abrange as tarifas
pela execução de ramais até 20
metros de abastecimento de água
e de saneamento de águas resi-

Tarifários sociais para água, saneamento e resíduos

duais. Acresce ainda a possibili-
dade de pagamento em prestações
das tarifas devidas pela execução
de ramais.
A autarquia disponibiliza ainda
uma tarifa social de Resíduos Sóli-
dos Urbanos que consiste na re-
dução de 75%, quando se tratar de
utentes cujo rendimento per capita
do agregado familiar não ultrapas-
se o valor da pensão social.

MENOS 20% NO IRS
Os municípios têm direito a uma
participação variável no IRS até
ao limite de 5%.
Para os rendimentos auferidos
em 2014, a Câmara de Lousada
decidiu, à semelhança do ano an-
terior, reduzir a participação, para

4%. Esta medida significa uma
redução de 20% da receita muni-
cipal de IRS, com os correspon-
dentes benefícios para os contri-
buintes.
De acordo com o Presidente da
Câmara de Lousada, Dr. Pedro
Machado, “em sede de IRS, man-
temos a redução de 5 para 4%, o
que nos leva, novamente, a uma
diminuição na receita. No ano
passado esta medida traduziu-se
em menos 113 mil de verba”.
Como incentivo às empresas ao
investimento e à criação de pos-
tos de trabalho, a autarquia conti-
nua a prescindir da receita de der-
rama, sendo um dos poucos mu-
nicípios do distrito do Porto onde
isso acontece.
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Investimentos prosseguem com sete centros escolares
PLANO E ORÇAMENTO

CENTRO ESCOLAR DE MEINEDO

CENTRO ESCOLAR DE SOUSELA

Para este ano, a Câmara de Lou-
sada elaborou um plano e orça-
mento onde as despesas com
capital, o investimento, assumem
um valor bastante elevado. As-
sim, tendo em conta a diminui-
ção das transferências do Esta-
do para o Município, cerca de
344 mil euros a menos, regista-
se uma contenção nas despesas
correntes e nos gastos com pes-
soal, devido aos constrangimen-
tos à contratação.
De acordo com o Presidente da
Câmara de Lousada, Dr. Pedro
Machado, “é um orçamento mui-
to ambicioso porque agarramos
a oportunidade de executar um
conjunto de investimentos ne-
cessários e muito importantes
para o concelho, como sejam os
centros escolares, e que já estão
garantidos no âmbito do QREN.”
Assim, a construção dos sete cen-
tros escolares implica um investi-
mento de 9,5 milhões de euros,
comparticipado a 85%, e inclui a

remodelação e ampliação de dois
edifícios existentes nas freguesi-
as de Cristelos e Meinedo e ainda
a construção de cinco novos equi-
pamentos em Casais, Caíde de Rei,
Lodares, Nespereira e Sousela.
A Loja Interativa de Turismo de

Lousada é outro projeto que vai
ser finalizado este ano com o obje-
tivo de atrair investidores e turis-
tas para o concelho, com recurso
a um conjunto de tecnologias de
ponta.
Para ser executado durante os dois

próximos anos, a Câmara apre-
sentou duas candidaturas re-
ferentes à eficiência energé-
tica que vão permitir uma pou-
pança substancial no custo da
iluminação pública melhoran-
do o serviço prestado.
“Este é um orçamento de
grande responsabilidade, fei-
to num quadro de grandes
dificuldades, onde a Câmara
vai continuar a apoiar as pes-
soas para que estejam reuni-
das as condições básicas” –
refere o autarca Dr. Pedro Ma-
chado que salienta ainda a ma-
nutenção das transferências
para as juntas de freguesia e o
apoio às associações.
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DEBATES E PRÉMIOS

Dia Internacional de Luta Contra
a Violência Doméstica
No passado dia 25 de novembro comemorou-se o
Dia Internacional de Luta Contra a Violência Domés-
tica.
No Espaço AJE, durante a tarde, estiveram à conver-
sa quatro grupos de mulheres utentes da Rendimen-
to Social de Inserção (RSI) com as técnicas de servi-
ço social. Estes grupos inserem-se no projeto “Es-
pelhos de Vida”, no âmbito da Rede Social de Lou-
sada, que se encontra a ser desenvolvido pelo
Modelo Estratégico de Intervenção Social Integrada
(MEISI). As destinatárias deste projeto são mães com
filhos menores de 12 anos a cargo e o objetivo prin-
cipal é abordar as competências parentais.
Neste encontro foram salientados alguns dados,
relativos à violência doméstica no concelho, e apre-
sentado o trabalho desenvolvido pelo projeto “Flor
de Lis”, que se traduz num serviço da autarquia que
apoia as vítimas de violência doméstica.

ADL-Hóquei - “Equipa do Ano”
e João Santos - “Jogador do Ano”
A Federação Portuguesa de Hóquei voltou a atribuir
dois prémios a Lousada.
João Santos, atleta da Associação Desportiva de
Lousada (ADL) foi eleito “Jogador do Ano” pela
Comissão constituída por anteriores galardoados em
Galas do Hóquei bem como diversos agentes da
modalidade.
A Associação Desportiva de Lousada - Seniores
Masculinos foi o vencedor da categoria “Equipa do
Ano”, com uma época 2012/2013 perfeita, onde con-
quistaram todas as provas: Campeonatos Nacionais
de Campo e Sala, Torneios dos Campeões e Taça de
Portugal.

Em 2012 registaram-se cerca de 71 atendimentos, com
acompanhamento direto de 29 vítimas. O apoio soli-
citado, na maioria das vezes, é social e jurídico. Des-
tes processos foram encaminhadas oito mulheres para
casas-abrigo ou até mesmo para casa de familiares.
Este serviço criado em março de 2008 assegura um
atendimento especializado e integrado através de uma
intervenção multidisciplinar e prestação de informa-
ção sobre direitos, benefícios e recursos existentes.
No que respeita aos números apresentados pelo ser-
viço “Flor de Lis” são maioritariamente relativos a
mulheres.
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CONCURSO NACIONAL

Nos dias 2 e 3 de dezembro o Ex-
ternato Senhora do Carmo acolheu
a final nacional do concurso Jo-
vem Talento da Gastronomia. Em
competição estiveram os 34 con-
correntes apurados das finais re-
gionais que pôs à prova jovens
estudantes ou profissionais com
menos de 25 anos de idade.
Tiago Santos, do Externato Se-
nhora do Carmo, foi o vencedor
de uma das cinco categorias com
a sobremesa Doces Sabores de
Inverno, tendo como prémio um
estágio com o chefe pasteleiro
Joaquim de Sousa.
“Esta prova veio comprovar a
excelente qualidade da forma-
ção do Externato onde, para
além de um conjunto excelente de
formadores, é-nos proporciona-
da uma preparação prática de
extrema importância com uma
aproximação muito forte ao real
contexto de trabalho”- palavras
do vencedor Tiago Santos
No Auditório Municipal de Lou-
sada realizou-se, no dia 3, o Fórum
Jovem Talento da Gastronomia
seguido da revelação dos vence-
dores e entrega de pré-
mios.
De acordo com o Pre-
sidente da Câmara de
Lousada, Dr. Pedro
Machado “é com enor-
me entusiasmo que re-
cebemos esta mostra
de talentos a nível na-
cional no concelho
mais jovem de Portu-
gal Continental, onde
o turismo se assume
como uma área de de-
senvolvimento fulcral.
A escolha do Externa-

Talento da Gastronomia no Externato Senhora do Carmo

to Senhora do Carmo para reali-
zar este evento comprova o tra-
balho desenvolvido ao longo dos
anos por uma escola privada que
presta um excelente contributo à
comunidade nesta área e que
apresenta impressionantes índi-
ces de empregabilidade”.
No Externato Senhora do Carmo
funcionam, há vários anos, os cur-
sos vocacionais nas áreas da res-
tauração e do turismo.
O elevado índice de empregabi-

lidade dos alunos é uma das cara-
terísticas do Externato que, de
acordo com o Diretor Albino San-
tos, se deve à “qualidade dos for-
madores, aos locais de estágio
criteriosamente escolhidos, e à
realização pessoal e profissional
dos nossos alunos”.
Refira-se, a título de exemplo, que
ainda não tinha terminado o ano
letivo 2012/13 e faltavam realizar
as Provas de Aptidão Profissio-
nal e, do grupo de alunos esta-

giários do 12.º ano
de hotelaria (res-
tauração), já nove
deles tinham con-
tratos de trabalho
assegurados com
empresas de reno-
me nacional, como
o Aqua Pura, Ho-
tel Casa da Cal-
çada, Hotel Vida-
go Palace, Hotel
Inter Continental,
Restaurante DOC
e Hotel Douro
Scala.
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BANCO DO VOLUNTARIADO

Em 2006 nasce o Banco do
Voluntariado de Lousada e
conta com 75 pessoas inscri-
tas, com média de idade apro-
ximada de 40 anos de idade.
Atualmente cerca de 40 vo-
luntários exercem atividade
no projeto “Movimento Sé-
nior”, destinado à população
sénior e que abrange 10 fre-
guesias do concelho de Lou-
sada, sendo o projeto com o
número mais significativo de
voluntários.
No passado dia 5 de dezem-
bro a autarquia comemorou
o Dia do Voluntariado com
uma visita por diversos mo-
numentos da Rota do Româ-
nico.
Diana Torres, 22 anos, é vo-
luntária há cerca de seis anos
e relata que “desafiaram-me a integrar o movimento
sénior, decidi experimentar. Fui lá vários dias e fui
ficando, e gostei. Fiquei porque é o que gosto real-
mente e é uma experiência nova porque sempre tra-
balhei com crianças e agora estou a trabalhar com

“Para mim é muito enriquecedor ser voluntária e
todos os dias aprendo coisas novas e diferentes”

seniores. Portanto para mim é enriquecedor por-
que são outras experiências”.
O trabalho desenvolvido nos Movimentos Seniores
revela-se muito profícuo e, de acordo com Diana
Torres “são muito importantes as atividades que
desenvolvemos com os menos jovens, em especial a
atividade física que implica movimento e ainda o
convívio onde as conversas são uma constante e
proporcionam muitas gargalhadas e animação.”
O desafio é lançado a todos para participarem e cola-
borarem com o Banco de Voluntariado nas áreas em
que se sentem mais à vontade e nos locais onde gos-
tariam de colaborarem.
A adesão ao Banco de Voluntariado processa-se atra-
vés do preenchimento de uma ficha de inscrição onde
o voluntário, para além da sua identificação pessoal,
enuncia as áreas de intervenção onde gostaria de
realizar o seu trabalho e o número de horas por sema-
na que tem disponível para o fazer. Posteriormente, e
através das áreas mencionadas aquando da inscri-
ção, é feita uma articulação com as associações que
demonstrem interesse em ter voluntários.
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Criada em 1999, a seção de Basquetebol do Lousada
Académico Clube tem registado, nos últimos anos,
um aumento de atletas nas suas camadas jovens.
Na atual época, 2013/2014, apresenta dez equipas em
competição divididas pelos vários escalões, desde os
Sub-8 até aos Seniores, com cerca de 160 atletas
federados.
Cerca de duas centenas de colaboradores, entre equi-
pa técnica, seccionistas e direção, têm como função
“proporcionar as melhores condições de treino,
aprendizagem, competição e evolução de todos os
atletas”.
As equipas treinam, em média, três vezes por semana
e as seniores femininas quatro vezes, durante duas
horas. Os locais são vários e de acordo com as equi-
pas utilizam o Pavilhão Municipal, o Pavilhão da Es-
cola EB 2,3 de Lousada, o Pavilhão da Escola EB 2,3 de
Nogueira e a Nave da Escola Secundária de Lousada.
Esta época, pelo segundo ano consecutivo, o Clube
disputa o Campeonato Nacional da Liga Feminina-
-Seniores Femininos, onde se reúne a elite do Bas-
quetebol português. As camadas jovens participam
nos campeonatos distritais e inter-associações.
Os prémios e os títulos já alcançados pelo LAC Bas-
quetebol são muitos com a participação de muitos
atletas nas seleções nacionais e nas distritais ao lon-
go dos anos. Outros galardões como o prémio de

LAC Basquetebol com 160 atletas federados
FORMAÇÃO DE CAMADAS JOVENS

“Treinador do Ano” a Hugo Sousa, na época de 2011/
2012, e o prémio de “Dirigente do Ano” a António
Sousa, na época de 2012/2013 fazem parte do palmarés
do Clube.
Os títulos nacionais obtidos são uma referência, como
o 1.º lugar na 1.ª Divisão de Seniores Femininos, 2011/
2012, e a nível regional a distinção de Campeão Distrital
da 2ª Divisão de Cadetes Femininos em 2008/09.
“Aumentar o número de atletas, alcançar os 200, e
continuar a proporcionar a melhor formação
desportiva e pessoal a todos os nossos jovens atletas
é o desafio do Clube. Ao nível Sénior, o nosso objetivo
é continuar a aportar, por via da participação na
máxima competição Nacional (Liga Feminina), uma
grande projeção nacional para o Clube e para
Lousada, concretizando a manutenção nesta compe-
tição de elite e obtendo a qualificação para o Play-
off de apuramento do Campeão Nacional”- estes são
alguns dos desafios para o próximo ano.
O convite é para todos e “se gostas de praticar des-
porto, gostas de aprender, queres fazer parte de uma
equipa dinâmica e unida, queres competir em jogos
oficiais, gostas de te divertir e fazer amigos… en-
tão, a Família do Lousada A.C. – Basquetebol está
pronta para te receber de braços abertos. Traz o teu
equipamento, calça as sapatilhas e vem divertir-te
e aprender connosco!!!”




