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Os últimos meses foram estranhos e perturbadores. A pandemia, 
repentina e avassaladora, trouxe-nos tempos de exigência e provação, de 
coragem e resistência, de sacrifício e superação. Mergulhámos numa crise 
sem precedentes, impondo-nos um esforço muito grande e duradouro.
Lousada, o primeiro concelho do país a ser atingido, soube reagir com 
invulgar determinação, surgindo como excelente exemplo, pelas 
decisões imediatas, pioneiras e profícuas, não apenas limitando a 
propagação da doença, como adotando medidas para minorar o seu 
impacto clínico, económico e social. Procurámos, também, assegurar a 
normalidade possível, prosseguindo um conjunto de investimentos para 
a modernização do concelho. A presente edição apresenta uma resenha 
das principais realizações.
Agradeço a todos os profissionais e voluntários pela notável entrega e 
dedicação, permitindo garantir bens e serviços indispensáveis, sem os 
quais o colapso do quotidiano seria inevitável, com consequências 
devastadoras.
A vida, lentamente, reabre-se, com esperança e otimismo, 
mas, igualmente, com prudência e responsabilidade. 
Por isso, apelo aos Lousadenses, que souberam dar 
extraordinário testemunho de civismo e colaboração, 
cumprindo regras e compreendendo as dificuldades 
de um tempo excecional, para prosseguirem com o 
mesmo comportamento escrupuloso e vigilante, na 
vanguarda da defesa da saúde pública. Não podemos 
desperdiçar os sacrifícios realizados e o regresso 
à normalidade depende muito de cada um de 
nós. Apelo, também, para que dê prioridade nas 
suas compras ao comércio local, em defesa das 
empresas do concelho, dos postos de trabalho, 
da animação da economia e de uma retoma 
sólida e irreversível.

O Presidente da Câmara Municipal

EDITORIAL
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O Apoio Social Municipal foi intensificado nos últimos meses face à necessidade de abranger mais agregados 
familiares. Assim, foram reforçadas as verbas adstritas para a aquisição e fornecimento de cabazes e medicação.
No sentido de facilitar o acesso ao apoio social pelas mais 
diversas formas, o Município criou um formulário online 
para todos os interessados. As restantes e usuais alterna-
tivas de pedidos de apoio (via telefone, presencialmente ou 
em contacto com outros parceiros da Rede Social) estiveram 
sempre operacionais.
Por outro lado, as técnicas de Ação Social do Município 
estão em contacto permanente com a população idosa, 
carenciada, com deficiência e/ou públicos com menor 
retaguarda familiar, assim como pertencentes aos 
Movimentos Seniores e famílias com acompanha-
mento social. 
Foi ainda criada uma linha direta para a denúncia de 
Violência Doméstica (255820551).

AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL REFORÇADA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Com o intuito de proteger e equipar as instituições Lousa-
denses que estão na linha da frente no combate à Covid-19, a 
autarquia ofereceu equipamento de proteção individual (EPI) 
às Instituições Particulares de Solidariedade Social, Agrupa-
mentos de Escolas, Bombeiros Voluntários de Lousada e GNR. 
Os EPI distribuídos incluíam máscaras cirúrgicas, FFP2 e 
reutilizáveis, fatos descartáveis, luvas, soluções desinfe-
tantes, óculos de proteção, batas e viseiras.
De forma a proteger a população mais carenciada e de ris-
co, o Município ofereceu ainda máscaras reutilizáveis, cer-
tificadas pelo CITEVE e produzidas em Lousada, a todos os 
agregados familiares residentes nas Habitações Sociais de 
Cernadelo, Meinedo e Lustosa, Bairro Dr. Abílio Moreira e 
famílias sinalizadas para fornecimento de cabaz alimentar 
ou medicação.
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Lousada tem, desde o início de abril, um Centro de Diagnóstico da Covid-19, 
a funcionar no Complexo Desportivo, dando resposta ao Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACeS) do Tâmega III – Vale do Sousa Norte, que agrega os 
concelhos de Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira.
O acesso a este Centro é efetuado através da prescrição médica de requisições 
para o despiste de Covid-19, estando a efetuar cerca de 130 testes por dia.
O Município estabeleceu um plano de financiamento dos testes que abrange os 
utentes e os funcionários dos lares da Santa Casa da Misericórdia de Lousada e 
Casa da Boavista da ACIP - Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social.
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Pelo quarto ano consecutivo a Câmara Municipal de Lousada, em parceria com a APRISOF (Associação de Proteção dos 
Rios Sousa e Ferreira) e a Associação BioLiving,  vai organizar um Campo de Trabalho Internacional (CTI), com apoio do 
Instituto Português do Desporto e da Juventude. O projeto, denominado ecoMezio, vai decorrer entre os dias 31 de agosto 
e 11 setembro 2020 e conta com jovens voluntários de todo o mundo, como tem sucedido todos os verões, desde 2017.
O CTI ecoMezio visa a recuperação e restauro ecológico de troços de margens do rio Mezio e conta ainda com o 
envolvimento do Movimento Sénior de Sousela, através do Projeto BioSenior.

CAMPO DE VOLUNTARIADO NO RIO MEZIO

CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A ação educativa ambiental foi reforçada com a criação do canal YouTube ‘BioEscola, o ambiente em Casa’, e a 
disponibilização de sessões formativas para docentes e alunos através de plataformas digitais.
A programação do programa BioLousada e Casa das Videiras foi convertida em edições exclusivamente digitais 
– BioLousada em Casa. Com a finalidade de fortalecer a relação com a natureza foram criados desafios de 
observação, a partir das varandas e quintais, denominados Biodiversidade lá de casa.
O projeto Lousada Guarda-Rios reforçou as ações de vigilância, evitando descargas e podas ilegais nas linhas de 
água durante os períodos de confinamento.  Foram também efetuados trabalhos de limpeza e desobstrução do rio 
Mezio, na freguesia de Casais, de forma a garantir a manutenção das margens, o acesso e a visibilidade do leito.
No âmbito do projeto Gigantes Verdes, houve uma intensificação de vigilância e sensibilização para os seus 
objetivos, tendo evitado podas e abates de árvores de elevado valor ecológico.
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A desinfeção dos espaços públicos de circulação foi uma das 
prioridades com a criação de equipas próprias e ainda o apoio 
prestado às Juntas de Freguesia nesta tarefa.
De igual modo, foram reforçadas as equipas operacionais de 
manutenção da qualidade da água e do abastecimento de água à 
população e o Município assegura a recolha e encaminhamento 
especializado de resíduos provenientes de agregados familiares com 
focos de infeção.
Os prazos de pagamento das faturas foram prolongados e 
os consumidores não domésticos, que tiveram de encerrar 
compulsivamente, puderam pedir a suspensão dos contratos de 
abastecimento de água, saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos, 
ficando isentos das respetivas tarifas mensais.
O tarifário das Famílias Numerosas foi atribuído a todos os 
consumidores domésticos de água, a partir do 2º escalão, e a todos os 
consumidores domésticos de águas residuais, a partir do 1º escalão. 
Esta medida tem efeitos nas faturas dos meses de abril, maio e junho. 

REDUÇÃO E ISENÇÃO NOS PAGAMENTOS

O Município acaba de aprovar a candidatura Erasmus+ “Capacitar 
para agir – O Pacto Ecológico Europeu na governança local” 
(2020-1-PT01-KA104-077859) para que cerca de duas dezenas de 
técnicos autárquicos recebam formação ambiental específica.
Um dos objetivos plasmados no plano estratégico do Ano Municipal 
para a Ação Climática – Lousada 2020 – é o de formar técnicos 
autárquicos na área do ambiente. Para implementar uma melhor 
governança local centrada na sustentabilidade é fundamental que 
todos os quadros envolvidos compreendam os conceitos e metas 
do Pacto Ecológico Europeu e outros normativos estruturantes 
da ação ambiental. Com a formação adquirida, os técnicos têm a 
possibilidade de aumentar a qualidade do seu serviço e contribuir 
de forma mais eficaz para os objetivos do desenvolvimento 
sustentável.

CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS NA ÁREA DO AMBIENTE
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Com o início do desconfinamento e com a necessidade de usar máscara, a autarquia 
lançou um desafio às empresas da área da confeção de vestuário, entre outros 
setores industriais, para que passassem a produzir Dispositivos Médicos (DM) e 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), consoante as regras e padrões de 
qualidade pré-definidos e disponibilizados pelo CITEVE- Centro Tecnológico 
Têxtil e Vestuário.
O apoio às empresas Lousadenses passa ainda pelo esclarecimento dos apoios 
existentes e aqueles que vão sendo lançados pelo Governo. Os interessados 
devem contactar através do e-mail: apoioempresas@cm-lousada.pt.
A autarquia solicitou, e obteve parecer positivo, à Associação Portuguesa 
de Bancos e à SIBS o fim das comissões da plataforma MB Way no senti-
do de possibilitar transações comerciais com mais segurança, rapidez e 
confiança entre vendedor e comprador.

A ativação da atividade económica local é uma das prioridades do Município que intensifica o 
apoio aos empresários locais

PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTO PROTEÇÃO

APOIOS À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL
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O Município disponibilizou ainda viseiras para os 
estabelecimentos comerciais abertos ao público 
e também à restauração. Assim, aproveitando a 
disponibilidade demonstrada pela Univerplast – 
empresa Lousadense que alterou a linha de produção 
e passou a produzir viseiras médicas –, que ofereceu 
500 viseiras, a autarquia reforça esta oferta com 
a aquisição de um conjunto alargado deste tipo de 
equipamento de proteção individual.
Assim, cada estabelecimento pode ter acesso até duas 
viseiras, sendo que os interessados devem preencher o 
formulário online e levantar as mesmas de acordo com 
o contacto prévio do Município.

OFERTA DE VISEIRAS DE PROTEÇÃO

Com a declaração do Estado de Emergência, o Município determinou 
a não cobrança das tarifas mensais, relativas ao abastecimento de 
água, saneamento e resíduos sólidos urbanos,  para os consumidores 
não domésticos que encerraram os estabelecimentos. Foi ainda 
suspenso o pagamento de estacionamento as áreas de parqueamento. 
Posteriormente, com a reabertura dos estabelecimentos comerciais 
foram tomadas outras medidas de apoio à economia local, 
como a isenção de taxas para as esplanadas até ao final do ano, 
implementação de uma campanha publicitária de promoção do 
comércio local e realização de sorteios mensais com a atribuição de 
vouchers a serem debitados em compras no comércio tradicional 
para os estabelecimentos aderentes.
Estão a ser estudadas outras medidas, com destaque para a 
possibilidade de haver um apoio à criação de uma Associação 
representativa do setor, criada pelos próprios comerciantes.
A Feira de Lousada foi retomada no dia 25 de maio, com um conjunto 
de medidas para a prevenção de transmissão da infeção humana 
pela Covid-19.

APOIOS À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL
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As competições desportivas estiveram paradas durante semanas, assim como, toda a atividade 
desportiva. No entanto, existem exceções para as atletas de alto rendimento. 
As atletas Sara Catarina Ribeiro e Salomé Rocha, ambas do Sporting Clube de Portugal, 
continuaram a realizar os treinos no Complexo Desportivo. Também a Associação de Ténis do 
Porto em articulação com o Município utilizou os courts de ténis cobertos do Complexo Desportivo.
Desde o dia 22 de abril que a Selecionadora Nacional Feminina de Ténis, Neuza Silva, esteve em 
Lousada a treinar seis atletas do Centro de Alto Rendimento da região norte, nomeadamente 
Francisca Jorge, atleta de Guimarães que venceu, no ano passado, o Lousada Indoor Open.

ALTA COMPETIÇÃO NO COMPLEXO DESPORTIVO

LOUSADENSE PREPARA JOGOS OLÍMPICOS
Sara Catarina Ribeiro, atleta do Sporting Clube de Portugal, continuou a utilizar a Pista de Atletismo do 
Complexo Desportivo mesmo em tempos de Covid-19. 
Com o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021, Sara Catarina Ribeiro, que estava apurada para a 
competição, continuou a efetuar a preparação no Complexo Desportivo, mas de um modo menos intenso.

ASSOCIAÇÕES LOCAIS ONLINE
Durante o período de confinamento social, as várias associações 
desportivas locais produziram um pequeno vídeo, divulgado através do 
Facebook do Município, onde apelavam à prática desportiva em casa.
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Foi reaberta, no dia 6 de maio, a Pista de Atletismo do Estádio Municipal, com vários 
condicionalismos para os utilizadores de forma a que os treinos possam ser retomados de  
modo seguro. 
As novas regras aplicam-se a todos os utilizadores informais da Pista, 
independentemente da sua condição de atleta federado ou não.
A marcação antecipada dos treinos (924461878) e a duração máxima de 50 minutos, 
duas vezes por semana, são algumas das condicionantes. A Pista pode ser utilizada de 
segunda-feira a domingo e a distância recomendada em linha é superior a 20 metros e 
lateralmente superior a três metros. Para atletas sem enquadramento técnico a Pista 
tem uma lotação máxima de dois e quando acompanhados por técnicos é de cinco.
Para além destas regras, é ainda necessário que os utilizadores assinem um 
documento onde é declarado que não se encontram obrigados a regras de 
isolamento ou quarentena nos termos definidos pela Direção-Geral da Saúde, bem 
como, medirem a temperatura nas últimas duas horas antes do treino.
As entradas e saídas do recinto estão igualmente condicionadas e não é 
permitido trocar de roupa ou tomar duche nas instalações.
Os Campos de Ténis descobertos encontram-se em utilização pelos atletas, 
obedecendo, igualmente, a medidas restritivas quer ao nível de número de 
atletas bem como condições de utilização.
Entre as várias recomendações, o Lousada Ténis Atlântico destaca que 
todos os atletas se devem apresentar sem sintomas de qualquer tipo 
de doença e sem ter estado em contacto com alguém infetado pela 
Covid-19. Não se devem fazer acompanhar por familiares ou outros, 
devendo ser mantido o distanciamento físico em todos os momentos, 
incluindo nos de descanso.

DESPORTO AO AR LIVRE COM REGRAS DE DISTANCIAMENTO
Com o desconfinamento progressivo muitas são as pessoas que voltaram à prática do exercício físico individual ao ar livre, 
desde dia 4 de maio.
Existe, no entanto, um conjunto de regras a adotar pelos praticantes de caminhada e de corrida. Assim, a estes praticantes 
informais, aconselha-se que mantenham entre si o distanciamento de segurança de pelo menos dois a três metros, e por 
forma a minimizar as condições de transmissão do vírus recomenda-se ainda que mantenham um mesmo sentido marcha. 
Quem utilizar a Ecopista, o Parque Urbano Dr. Mário Fonseca e o Parque da Torre de Vilar pode verificar que o sentido da 
marcha está devidamente identificado no local.

NOVAS NORMAS NO ACESSO AOS EQUIPAMENTOS
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A autarquia está a proceder à entrega de lanches aos alunos que frequentam o ensino pré-escolar e o 1º ciclo nas escolas 
públicas. 
Através desta iniciativa, de carácter mensal, são entregues lanches compostos por oito peças de fruta, no âmbito do projeto 
“Fruta escolar”, 20 pães de leite e pacotes de bolacha tipo Maria. Em alguns agrupamentos de escolas é distribuído também, 
em simultâneo, o leite escolar. De salientar que a fruta do pré-escolar e do 1.º ciclo é comparticipada pelo Instituto de Finan-
ciamento da Agricultura e Pescas. As entregas são previamente agendadas, uma articulação entre os estabelecimentos de 
ensino e os encarregados de educação.
É ainda oferecido aos alunos que tenham carência especial um suplemento em termos de alimentação, em articulação com 
os professores titulares, e após análise social.

ENTREGA DE LANCHES A ALUNOS

ESCOLAS RECEBEM FORMAÇÃO E MATERIAIS
Todos os estabelecimentos de ensino estão a receber equipamento de proteção individual, em particular máscaras e ainda 
o reforço de materiais de limpeza.
No sentido de reforçar as informações e práticas que devem ser levadas a cabo na higienização e limpeza dos espaços, reali-
zaram-se ações de sensibilização no âmbito das boas práticas higiénico-sanitárias, destinadas aos assistentes operacionais 
dos agrupamentos de escolas do concelho.
Nesta iniciativa, dinamizada pelo Exército Português, foram dadas orientações acerca de práticas a adotar para tornar o 
ambiente em contexto escolar seguro.
Em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), as assistentes operacionais que desempenham 
funções nas escolas participaram numa ação intitulada "Medidas de prevenção à contaminação Covid-19".
No dia 20 de julho, as Jornadas "Ajudar a Educar", dirigidas ao pessoal não docente,  vão abordar a problemática da Covid- 
19, em particular o medo e ansiedade e os primeiros socorros.
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O Município apoiou a comunidade educativa na adaptação à nova modali-
dade de ensino. Assim, foram adquiridos 120 computadores portáteis cedi-
dos, a título de empréstimo, aos alunos dos quatro agrupamentos de escolas 
do concelho.
Outra iniciativa foi a oferta de 120 vales para pequenas reparações de 
equipamentos usados vales no valor de 30€, para alunos com escalão A e 
B, destinados a suportar as despesas que resultem de reparação de compu-
tadores, onde se inclui a formatação ou colocação de peças como webcam.
De igual modo, o Município adquiriu 120 routeurs com acesso à internet 
respondendo a uma das dificuldades dos alunos. Refira-se ainda a colabo-
ração das empresas locais. 
O investimento total do Município ascende a 53 mil euros e contou com a 
colaboração dos Agrupamentos de Escolas na identificação das carências 
e na distribuição dos equipamentos e vales.
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa disponibilizou 35 ta-
blets e algumas lojas de informática, particulares e empresas disponibili-
zaram alguns equipamentos. Os agrupamentos de escolas desmontaram 
as suas salas de informática e cederem os computadores. 

COMPUTADORES, INTERNET E REPARAÇÕES

Desde o dia 18 de maio, os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade regressaram à escola para aulas presenciais. A autarquia 
assume o transporte dos alunos com cinco autocarros que têm como destino a Escola Secundária de Lousada, a EBS de Lusto-
sa, EBS de Nevogilde e a EBS de Nogueira.
Diariamente, cerca de 200 alunos utilizam o transporte da autarquia para se deslocarem para a escola, uma vez que as empre-
sas privadas de transporte não se encontram em funcionamento.

TRANSPORTE GRATUITO NO REGRESSO ÀS AULAS
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Destinada aos docentes que participam anualmente nas Oficinas de Cinema e Ani-
mação, desenvolvidas pelo Município em colaboração com a Casa Museu de Vilar, 
está a decorrer uma Ação de Capacitação.
Inicialmente as sessões decorreram de modo presencial e, posteriormente, os for-
mandos foram convidados a participarem nas sessões teóricas via online.
Esta iniciativa insere-se no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Es-
colar, promovido pelo Município em colaboração com a Comunidade Intermunici-
pal Tâmega e Sousa e ainda com o apoio com o Centro de Formação Sousa Nascente. 

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, o Município 
implementou o projeto desenvolvido pela Teach For Portugal.
A missão é combater a desigualdade educativa e garantir que todas as crianças tenham as 
oportunidades necessárias  para desenvolver o seu máximo potencial. 
Assim, na EB de Lousada Este uma técnica especializada colabora com os docentes e tra-
balha com os alunos com o objetivo de os ajudar a desenvolver as suas capacidades. 
O Município e a Direção da Escola, consideraram uma mais-valia a continuidade do proje-
to e, mesmo à distância, é prestado apoio aos alunos que se encontram a ter aulas em casa.

TEACH FOR PORTUGAL APOIA ALUNOS

No Facebook do Município a alimentação é um dos temas tratados com regularidade, atra-
vés das “Dicas da Nutricionista” e da publicação de sugestões de receitas saudáveis.
“Dicas da Nutricionista” é uma rubrica que surge da articulação entre o Município e o Centro 
de Saúde de Lousada, onde são dadas sugestões, conselhos e dicas a ter em conta no dia a dia.
As receitas saudáveis para confecionar em família fazem parte de uma rubrica que está a 
ser avançada para que os mais novos, que estão em casa, possam, em conjunto com os pais, 
dedicar-se à cozinha saudável. Estão a ser publicadas receitas que integram as "Receitas 
da minha escola - comer bem para crescer melhor", distribuídas pela Câmara Municipal às 
escolas do Concelho no âmbito do Dia Mundial da Alimentação.

DICAS E RECEITAS SAUDÁVEIS
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O Município, inserido numa candidatura efetuada em conjunto com a CIM Tâmega e Sousa, dá continuidade à promoção 
da aprendizagem do Mandarim.
Devido às atuais contingências e restrições impostas, o Instituto Confúcio e a autarquia entenderam dar continuidade ao 
projeto mas de um modo diferente. 
As aulas prosseguem para os 55 alunos que, todos os sábados, se reúnem via Skype. 
As aulas online são complementadas com apresentações em Power Point, de forma a orientar o estudo, que conta com o 
apoio da professora nativa que assegura a parte oral e gramatical e da professora local que garante a compreensão grama-
tical e orientação do estudo.
Além do ensino da língua convém referir que durante o ano são promovidas sessões culturais com a realização de pe-
quenos workshops de atividades culturais chinesas, como o recorte de papel chinês, pintura, caligrafia, cerimónia do chá, 
dobragem de papel, entre outras. 
Neste ano letivo estão em funcionamento três turmas, uma de nível II, uma de nível III e uma de iniciação.

AULAS DE MANDARIM À DISTÂNCIA

A pensar nos mais pequenos, que frequentam o ensino pré-escolar, começaram a ser publicados, no Facebook do Municí-
pio, jogos que integram o projeto PréMat. 
O PréMat é uma ferramenta apresentada em forma de um kit integrado de jogos e atividades, que permitem desenvolver 
nas crianças o pensamento lógico e dedutível, seguindo as orientações curriculares para a educação pré-escolar. Esta fer-
ramenta permite ainda fazer um percurso por algumas das pecularidades do concelho de Lousada, onde a Matemática e o 
Património se cruzam.
Este projeto é desenvolvido pela autarquia, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 
(PIICIE), em conjunto com a Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa. 

APRENDER COM JOGOS E ATIVIDADES



16 As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) continuam disponíveis 
para os alunos do 1.º ciclo de forma mais interativa. 
Com a colaboração dos professores titulares, os encarregados de educação e 
alunos foram informados sobre o acesso aos diferentes conteúdos. Em www.
cm-lousada.pt/pt/aec os mais novos são convidados a participar nas atividades.
Complementarmente a estes vídeos são também lançados “Desafios da sema-
na” que consistem em ideias pedagógicas de atividades a desenvolver em fa-
mília.
Assim, os mais pequenos podem participar nas Atividades Lúdico Expressivas, 
Música e Atividade Física e Desportiva onde constam as Atividades Gímnicas 
e a Natação. 
Foram ainda criados conteúdos semanais, na área da natação (Atividade Fisi-
co-Desportiva) , através de e-books de conteúdo digital com o recurso a vídeos 
tutoriais.
Desta forma os mais novos continuam a ter contacto com as AEC, diariamente, 
mesmo que à distância, proporcionando um melhor aproveitamento do tempo 
livre e a aquisição de competências nas áreas das expressões plástica, música e 
atividade física e desportiva.
A coordenação do projeto está a cargo da Câmara Municipal que estabeleceu 
parcerias com o Conservatório Vale do Sousa e com a empresa municipal Lou-
sada Século XXI.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
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17Foi assinado um protocolo de colaboração, entre o Município, IHRU (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana) e a Secreta-
ria de Estado da Habitação de modo a disponibilizar quatro habitações para apoio no combate à Covid-19 e 10 habitações que 
vão ser distribuídas por agregados familiares desfavorecidos
A medida surge no seguimento da aprovação da Estratégia Local de Habitação de Lousada pelo Conselho Diretivo do IHRU, 
no dia 8 de abril. Na mesma ocasião o Município solicitou ao Governo e ao IRHU a celebração de um protocolo para obras nos 
apartamentos que se encontram devolutos no Bairro Dr. Abílio Alves Moreira. 

RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES DE APOIO

A Estratégia Local de Habitação de Lousada (ELHL) que foi aprovada no âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação, 
visa o apoio ao acesso à habitação digna para todos, mesmo os que não dispõem de capacidade financeira para tal, através do 
Programa Nacional 1.º Direito.
O Município assume um papel fundamental em todo o processo sendo a entidade que, em primeira instância, avaliou os 
pedidos de apoio das famílias no quadro da Estratégia Local de Habitação e submeteu a candidatura ao Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Social. Neste processo, foi de extrema 
importância o envolvimento das juntas de freguesia, 
das instituições particulares de solidariedade social e 
outras entidades locais na identificação das situações.
Do diagnóstico apresentado foram identificadas cerca 
de 400 famílias, com condições para integrar o Pro-
grama em causa. Destes 150 vivem isolados e 65 
destes agregados são compostos por pessoas 
com mais de 65 anos.
As soluções previstas na ELHL passam pelo 
arrendamento, reabilitação, construção e 
aquisição.

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE LOUSADA APROVADA
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18 Encontram-se preparados dois alojamentos de emergência que podem ser mobilizados em função da necessidade. 
A montagem do alojamento localizado no Centro Escolar de Caíde de Rei contou com a colaboração das Confe-
rências Vicentinas de Lousada e da Cáritas Diocesana. É composto por 16 camas e destina-se a idosos, ou outros 
pessoas acamados ou com autonomia muito limitada, podendo ser expandido com mais lugares. 
A residência do Complexo Desportivo disponibiliza mais 40 camas e está preparada para receber pessoas idosos 
ou outros com autonomia. 
Ambos os alojamentos estão preparados para servir refeições e alojar os cuidadores.
Esta foi a primeira linha de resposta, operacionalizada desde o mês de abril, com 56 camas. Foram igualmente 
definidos outros locais disponibilizados pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho que 
mostraram recetividade em colaborar de imediato.

CRIAÇÃO DE ALOJAMENTOS DE EMERGÊNCIA

PR
OT

EÇ
ÃO

 C
IV

IL



19

PR
OT

EÇ
ÃO

 C
IV

IL

Estão definidos locais de acolhimento para núcleos familia-
res de infetados autónomos, quando, por indicação médica, 
tenham que abandonar as suas residências para impedir o 
contágio e não tenham outra alternativa de alojamento.
Para dar resposta a esta problemática da Covid-19 estão 
previstas equipas permanentes compostas por colabora-
dores da autarquia, a que se podem juntar os mais de 300 
voluntários do Concelho que se disponibilizaram para o 
efeito

ACOLHIMENTO DE FAMÍLIAS E OPERACIONAIS

Está definida também a estratégia de, em caso de neces-
sidade, parquear, abastecer, guiar (guias locais ao nível de 
cada freguesia), bem como fornecer alojamento e refeições 
a um Corpo de Bombeiros Externo, em situação de rutura, 
da corporação local.
Estas são algumas medidas que se juntam a muitas outras 
que a autarquia tem tomado para salvaguardar a população.
Este é um trabalho da Proteção Civil Municipal que coloca 
em rede os diversos parceiros do concelho.
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Em colaboração com os Municípios da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, a autarquia 
comparticipou a aquisição de 11 ventiladores que foram oferecidos ao Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa (CHTS) destinado a apoiar doentes em situações de crise ou de emergência que necessitem 
de ventilação invasiva.

OFERTA DE VENTILADORES AO CHTS

O novo Centro de Saúde de Lustosa, localizado nas instala-
ções da antiga Escola, entrou em funcionamento em finais 
de março prestando todo o apoio à população desta fregue-
sia e das vizinhas.
Com umas instalações de elevada qualidade, as obras fo-
ram financiadas num acordo assinado com a Secretaria de 
Estado da Saúde, Administração Regional de Saúde do Nor-
te e o Município de Lousada.

NOVO CENTRO DE SAÚDE DE LUSTOSA
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Os psicólogos do Município de Lousada estão também 
a prestar apoio psicológico via telefone (934031163), 
aos doentes com Covid-19 e familiares, que residem 
no concelho.
A autarquia colocou à disposição da Ordem dos Psicó-
logos Portugueses, os seus técnicos com formação em 
Intervenção em Catástrofe para colaborarem com a 
linha telefónica Saúde 24.

Com o apoio do Município foram montados setores de 
triagem no Centro de Saúde de Lousada e de Lustosa, 
com a colocação de estruturas amovíveis, de forma a 
distinguir os casos que podem estar relacionados com 
Covid-19 e, por essa via, reduzir o perigo de contágio.

LINHA DE APOIO PSICOLÓGICO MUNICIPAL

SETORES DE TRIAGEM NOS CENTROS DE SAÚDE
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Semanalmente são disponibilizadas 
atividades de promoção da leitura 
no Facebook do Município. A Hora 
do Conto assegurada pelas técnicas 
da Biblioteca Municipal prossegue 
com novas histórias que fazem as 
delícias dos mais novos. “Cultura 
em casa” – é a designação de um 
conjunto de conteúdos divulgados 
online que se enquadram em 
temáticas diversas e variadas 
como a Arqueologia, História ou 
Histórica da Arte. Através de um 
clique é possível ficar a conhecer 
algumas particularidades locais 
ou aprender mais sobre a história 
nacional ou internacional. 

JORNAL LOUSADA DISPONÍVEL ONLINE

O “Jornal de Lousada” constitui um dos instrumentos mais valiosos e fidedignos para o conhecimento da História do 
concelho ao longo do século XX. Nascido a 11 de agosto de 1907, afirmou-se como periódico defensor dos interesses do 
concelho, lema enquadrado no espírito dinâmico do fundador e diretor, José Teixeira da Mota, Lousadense comprometido 
com praticamente todos os projetos de desenvolvimento local. Reunindo colaborações de importantes figuras da 
intelectualidade portuguesa, coerente com uma linha editorial republicana e acompanhando as principais incidências 
da vida concelhia, surge como repositório imprescindível para o estudo e compreensão da nossa comunidade, agora 
disponível em plataforma eletrónica até ao ano 1994, aguardando-se para muito breve a disponibilização de outros 
conteúdos digitais. A plataforma pode ser acessível através do endereço arquivo.cm-lousada.pt

#CULTURAEMCASA NUM SÓ CLIQUE
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TRÊS NOVAS CANDIDATURAS APROVADAS

No âmbito do PARU-Plano de Ação para a Reabilitação Urbana foram aprovadas três novas intervenções.  
As obras são financiadas pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, num investimento 
total de 1.509.525,88 €.
O início das intervenções está previsto para o terceiro trimestre deste ano e a sua conclusão no terceiro 
trimestre de 2021.

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO PARQUE URBANO DR. MÁRIO FONSECA (3ª FASE)
As intervenções previstas incluem a expansão e melhoramento da maior área ajardinada pública de uso 
coletivo do centro urbano da Vila de Lousada. Está igual previsto um Skate Park e ainda a criação de uma 
sala de ensaios para os jovens.
Investimento total: 374.865,97€
Investimento Elegível: 315.000,00 €
Apoio FEDER: 267.750,00 €

ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE LOUSADA 
Pretende-se proceder à reabilitação integral do antigo edifício da Associação Industrial de Lousada tendo 
como principais objetivos melhorar o conforto e a qualidade das infraestruturas, resolução dos problemas de 
infiltração nas paredes, renovação do aspeto visual dos espaços.
Neste local vão funcionar Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).
Investimento total: 457.149,54 €
Investimento Elegível: 437.675,26 €
Apoio FEDER: 372.023,97€

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 605 AO CRUZAMENTO DO JOGO, PIAS 
Para além da beneficiação da faixa automóvel, através da uniformização da sua largura, criação de novos 
canais de circulação pedonal está ainda prevista  a construção de uma rotunda.
Investimento total: 677.510,37€
Investimento Elegível: 566.801,03 €
Apoio FEDER: 481.780,88 €
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INTERVENÇÕES EM FASE DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO
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O Município, no âmbito de candidaturas aprovadas e financiadas por diferentes fundos europeus, tem um conjunto 
significativo de intervenções que se encontram em execução e outras em fase de conclusão.

PAMUS – PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
REDE DE PERCURSOS PEDONAIS – COMPLEXO DESPORTIVO / PARQUE URBANO MUNICIPAL – 1.ª FASE 
Investimento total: 283.873,35 €
Investimento Elegível: 113.000,00 €
Apoio FEDER: 96.050,00 €

PDCT - PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA LOUSADA CENTRO 
Investimento total: 1.152.621,78 €
Investimento Elegível: 1.000.000,00€
Apoio FEDER: 850.000,00€

PROMOÇÃO DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LOUSADA 
Investimento total: 277.450,29€
Investimento Elegível: 261.386,64€
Apoio FEDER: 222.178,64€

REABILITAÇÃO NOS BAIRROS SOCIAIS (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BAIRRO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LOUSADA 
Investimento total: 1.250.368,15€
Investimento Elegível: 1.077.827,74€
Apoio FEDER: 916.153,58€

TURISMO DE PORTUGAL
VILARINTEGRA - REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA DA MATA DE VILAR: DA FRUIÇÃO TURÍSTICA À 
SUSTENTABIBILIDADE 
Investimento total: 354.271,57 €
Investimento Elegível: 272.045,59 €
Apoio: 217.636,47 €

POSEUR - PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS
REDUÇÃO DE PERDAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO DE LOUSADA 
Investimento total: 706.000,00 €
Investimento Elegível: 655.125,00 €
Apoio - Fundo de Coesão: 262.050,00 €
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PARU - PLANO DE AÇÃO PARA A REABILITAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO URBANA
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA AVENIDA DO SANTUÁRIO E DA AVENIDA DO ALTO DO FOGO 
Investimento total: 550.981,75€
Apoio FEDER: 468.334,49 €

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LARGO SENHORA APARECIDA  
Investimento total: 443.713,11€
Apoio FEDER: 377.156,14€

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE À RUA DO PICOTO
Investimento total: 494.781,70€
Apoio FEDER: 420.564,45 €

REGENERAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE À RUA DO PICOTO – 2.ª FASE 
Investimento total: 398.019,43€
Apoio FEDER: 338.316,52 €

REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Investimento total: 232 970,69 €
Investimento Elegível: 180.821,69 €
Apoio FEDER: 153.698,44€

REABILITAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE LOUSADA
Investimento total: 708.289,24 €
Apoio FEDER: 602.045,85 €

REQUALIFICAÇÃO DA RUA SANTO ANTÓNIO 
Investimento total: 107.791,82 €
Apoio FEDER: 91.623,05 €

REQUALIFICAÇÃO DA AV. S. VICENTE COM LIGAÇÃO À VARIANTE URBANA
Investimento total: 355.032,21€
Apoio FEDER: 301.777,38€

REQUALIFICAÇÃO DA RUA PRIMEIRO DE MAIO E DA AVENIDA DA LIBERDADE- 1.ª FASE
Investimento total: 340.336,96€
Apoio FEDER: 289.286,42€
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REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

Encontram-se em curso ou a iniciar, a breve prazo, um conjunto de obras de requalificação da rede viária municipal. 
Trata-se de um investimento municipal que ultrapassa 1 milhão e novecentos mil euros.

RUA DA RESTAURAÇÃO (BOIM) 
Obra em curso
Investimento total: 210.751,32€

RUA DE SÃO GONÇALO (MACIEIRA) 
Obra em curso
Investimento total: 176.877,43€

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO (VILAR DO TORNO E ALENTÉM) 
Obra a iniciar no 2.º semestre 2020
Investimento total: 336.345,38€

RUA DO LOUREIRO (LUSTOSA) 
Obra a iniciar no 2.º semestre 2020
Investimento total: 365.350,08€

RUA DE SÃO VERÍSSIMO (NEVOGILDE) 
Obra a iniciar no 2.º semestre 2020
Investimento total: 223.092,71€

RUA PRESA DA LAMEIRA (NEVOGILDE) 
Obra a iniciar no 2.º semestre 2020
Investimento total: 281.696,43€

RUA DO PARQUE DE LAZER (CASAIS)
Obra a iniciar no 2.º semestre 2020
Investimento total: 271.741,60€

RUA DA BOUCINHA (MEINEDO)
Obra a iniciar no 2.º semestre 2020
Investimento total: 95.786,37€
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ÁREA DEDICADA AO COVID-19
USF Nova Lousada | USF Torrão
UCSP Caíde/Meinedo - Polos Caíde e Meinedo
UCSP Lousada II - Polos Lousada e Lustosa
Av. Major Arrochela Lobo | 4620-697 Silvares - Lousada
969 342 206 | 255 811 122 | adc.lousada@arsnorte.min-saude.pt

COVID Casa - Linhas de Apoio

Linha de Apoio Municipal ao doente com COVID-19  - 969 517 603
(exclusiva para cidadãos recuperados ou em recuperação clínica domiciliária)

Linha de Apoio Psicológico - 934 031 163

Serviço de Apoio à Vítima de Violência Doméstica - 255 820 551 | ana.faria@cm-lousada.pt

Linha de Apoio e Esclarecimento às Empresas - apoioempresas@cm-lousada.pt

Linha de Apoio para Atendimento do Município de Lousada - 255 820 586 | atendimento@cm-lousada.pt

Contacto geral do Município de Lousada - 255 820 500 | geral@cm-lousada.pt

Serviços Municipais - www.cm-lousada.pt/pt/contactos

GNR lousada - 255 810 470
Bombeiros Voluntários de Lousada - 255 812 119
Segurança Social de Lousada - 300 521 128
Serviço de Finanças de Lousada - 255 912 297
Emergência Médica - 112
Linha Saúde 24 - 808 24 24 24
Contactos de emergência nacional - covid19estamoson.gov.pt

UNIDADE FUNCIONAL CONTACTO FIXO CONTACTO MÓVEL
USF Torrão 255 913 705 926 698 397

USF Nova Lousada 255 814 625 926 698 534 - 926 697 207

UCSP Lousada II - Polo Lousada 255 814 533 926 695 790

UCSP Lousada II - Polo Lustosa 253 584 330 926 695 764

UCSP Caíde/Meinedo - Polo Caíde 255 820 120 926 699 280

UCSP Caíde/Meinedo - Polo Meinedo 255 820 020 961 926 531 C
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