Câmara Municipal de Lousada
Presidente da Câmara (Dr. Jorge Magalhães)
Revista (Gabinete de Imprensa), Agenda (Pelouro da Cultura), Suplemento (Gabinete de Arqueologia e Gabinete do Património)
sabersaber, lda.
Pais Cunha
Gráfica de Paredes
14 500
Gratuita (via infomail)
Depósito legal n.º 49113/91

Estão a decorrer as obras para a construção de Lotea
mento da Zona Industrial de Lustosa. As intervenções
são respeitantes às infra-estruturas de abastecimento
de água, saneamento, águas pluviais, electricidade,
telefone e telecomunicações e ainda gás.
Esta infra-estrutura estende-se por 100 mil m2,
relativos a 31 lotes, destinados à localização de
indústrias.
A obra foi adjudicada por cerca de 867 mil euros e
tem como data prevista para conclusão o mês de
Setembro.

As obras para a construção da Variante de ligação a
Lustosa prosseguem, estando a sua conclusão prevista
para Setembro.
Está concluída a passagem agrícola inferior que estabelece
a ligação entre as vias existentes. Estão também finalizados
os trabalhos relativos à parte hidráulica, nomeadamente
no rio, ribeiro e linhas de águas.
Em Maio, teve início o aterro para a construção dos muros
de suporte, que têm cerca de 23 metros de altura. Com a

execução destes trabalhos são finalizados os movimentos
de terra.
A fase seguinte é relativa à pavimentação dos cerca de
cinco quilómetros de via, que estabelecem a ligação ao
nó de acesso à A42, facilitando também um acesso mais
célere às freguesias de Lustosa e Sto. Estêvão.
A infra-estrutura tem um valor que ascende os três
milhões de euros, sendo comparticipada pelo programa
PONorte.

Designação: município

O Secretário de Estado da Formação
e Emprego, Dr. Fernando Medina,
homologou o protocolo de colabo
ração, no âmbito da iniciativa Novas
Oportunidades, no passado dia 16
de Maio. O aumento da qualificação
da população escolar e dos activos
assume-se como uma prioridade.
Para o Secretário de Estado Dr.
Fernando Medina, “existe uma forte
aposta na qualificação, para que
a população portuguesa obtenha
como escolaridade mínima o ensino
secundário”.
O protocolo assinado em Lousada
estabelece uma estreita cooperação
entre a Direcção Regional de Educa
ção do Norte, a Delegação Regional

do Norte do Instituto do Emprego e
Formação Profissional e a Câmara
Municipal de Lousada. As entidades
acordam no desenvolvimento de uma
actuação conjunta com o objectivo de
aumentar a qualificação dos jovens
e adultos e apoiar a modernização
produtiva das empresas no concelho
de Lousada
Para além da assinatura do pro
tocolo, decorreu um seminário
intitulado,”Novas oportunidades
de Negócio”, cujo primeiro painel
“Novos desafios 2007-2013”, incluiu
a apresentação da Unidade de
Acompanhamento e Coordenação da
Associação para o Desenvolvimento
Integrado e Económico de Lousada,

Devido a solicitações de agentes económicos, a Câmara
decidiu criar um Gabinete de Apoio, a funcionar na autarquia,
composto por técnicos, que prestam serviços gratuitos e
dinamizam iniciativas de apoio aos investidores e ao inves
timento.
O Gabinete já se encontra em funcionamento e tem como
destinatários todos os empresários já instalados ou que
pretendam iniciar uma actividade no concelho e ainda a
população desempregada. Informar, apoiar/incentivar e
orientar são os serviços que presta. Informar sobre possíveis
financiamentos existentes, apoiar na criação de empresas,
apoiar ao nível do licenciamento das actividades económicas
são alguns dos serviços à disposição das empresas. “Vale a
pena investir em Lousada” – este foi o imperativo defendido
pelo Vereador responsável pelos pelouros da Industria, Co
mércio e Agricultura, Dr. Pedro Machado, que acrescentou
“a imagem de Lousada deve ser de um concelho jovem e
atractivo, capaz de sustentar um desenvolvimento económico
e social integrado”.

o Gabinete de Apoio ao Investidor, o
Programa Operacional Regional do
Norte, o QREN 2007-2013 – Agenda
de competitividade na vertente de
empresas e ainda a abordagem do
potencial humano.
O segundo painel, designado “Opor
tunidades de negócio” incluiu a
apresentação dos incentivos às
empresas, aos desempregados e
apoios à formação profissional, a
forma jurídica de criar uma empresa,
o financiamento às micro e pequenas
empresas, os instrumentos de apoio
para a implantação nos mercados
externos e ainda uma abordagem
à Rota do Românico do Vale do
Sousa.

Serviços a prestar:
1. Informar sobre o possível enquadramento dos
projectos dos empresários nos programas de
financiamento existentes no QREN 2007-2013;
2. Apoiar na recolha de elementos necessários tendo
em vista a formalização de candidaturas;
3. Informar e apoiar na criação de empresas;
4. Apoiar as empresas na elaboração dos planos de
formação e educação dos seus funcionários;
5. Apoiar ao nível do licenciamento das actividades
económicas;
6. Apoiar a população desempregada e, por outro
lado, os empresários que precisem de mão-de	-obra, através da criação e gestão de uma listagem
de ofertas e procura de emprego;
7. Informar sobre os locais adequados para a insta
lação das actividades económicas.

Em Junho de 2002, a Câmara Municipal e a Associação
das Empresas Comerciais de Lousada (AECL) apre
sentaram uma candidatura ao Projecto de Urbanismo
Comercial Urbcom para a vila de Lousada. Os resultados
da candidatura foram apresentados um ano depois,
mostrando que o projecto alcançou a 15ª posição a nível
nacional, homologado em Abril de 2004.
A fase seguinte foi a elaboração do Estudo Global para
o Projecto Urbanismo Comercial – Urbcom, tendo a Di
recção-Geral de Empresas emitido um parecer favorável
relativamente ao estudo, em Novembro de 2005.
Numa primeira fase, que decorreu entre Fevereiro e
Maio do ano passado, apresentaram candidatura 19
comerciantes. Em Setembro abriu a segunda fase para
apresentação de projectos, em que mais quatro comer
ciantes entregaram as suas candidaturas.
Em Novembro, as entidades promotoras candida
taram-se para a criação de uma Unidade de Acom
panhamento e Coordenação (UAC), aprovada em
Janeiro deste ano.
Em Março foi constituída a UAC de Lousada que é
denominada de ADIEL – Associação para o Desenvol
vimento Integrado e Económico de Lousada e funciona

A Associação para o Desenvolvimento In
tegrado e Económico de Lousada (ADEIL),
recentemente constituida, tem como sócios
fundadores a autarquia e a Associação de
Empresas Comerciais de Lousada.
Sob o lema “Lousada: Património, Cultura
e Comércio num só Espaço”, a associação
pretende direccionar os hábitos dos consumi
dores para um tipo de serviço de atendimento
personalizado explorando as potencialidades
do turismo e cultura associadas ao comér
cio.
Aumentar a competitividade do centro urbano

nas instalações da Câmara Municipal. A candidatura aos
investimentos urbanísticos do projecto Urbcom de Lou
sada foi aprovada em Março, com um montante elegível
máximo de cerca de 100 mil euros e com comparticipação
de 50 por cento.

de Lousada é o objectivo da ADEIL, com recurso a pro
moção e publicação conjunta e à prestação de serviços
de apoio aos associados.
O plano de acção da Associação inlcui a realização de
campanhas de saldos e de novas colecções, animação
de natal, concurso de talentos e de montras, criação de
um cartão de compras, base de dados sobre o comércio,
entre outros. No dia da Criança decorreu a primeira
iniciativa com a festa “Bolinhas de Sabão”.
Estas actividades são financiadas em 75 por cento,
pelo Programa PRIME (Programa de Incentivos à Mo
dernização da Economia), e o restante advém das quo
tas dos sócios, donativos e serviços prestados.

“Sinais de um presente… Inter
venção para um futuro” – foi o lema
das Jornadas Sociais de Lousada
que decorrem nos dias 10 e 11 de
Maio, no Auditório Municipal.
Na sessão de abertura das Jornadas,
o Presidente da Comissão Nacional
de Protecção de Crianças e Jovens
em Risco, Dr. Armando Leandro,
felicitou a organização pela realização
mencionando que “Lousada é um
exemplo a nível nacional pelo traba
lho desenvolvimento na área social,
comprovado com a diminuição em
51% dos casos de abandono escolar,
fruto de um conjugar de sinergias
entre as diferentes entidades”.
Para o Presidente da Câmara Muni
cipal de Lousada, Dr. Jorge Maga
lhães, “o abandono escolar constitui
um dos aspectos mais trabalhados
pelas equipas multidisciplinares

onde foi possível reduzir a taxa em
mais de 50%, fruto de uma actuação
integrada”.
O primeiro painel do dia foi respei
tante aos “Percursos de risco e suas
encruzilhadas”, seguindo-se “Des
construir o fenómeno do abandono
escolar” e, a terminar, uma mesa
redonda intitulada “Novas alternati
vas ao abandono escolar”.
O segundo dia de Jornadas co
meçou com o painel “ A inclusão
social para o desenvolvimento local”,
seguido de “Reflectir para intervir na
deficiência” e “Respostas e perspectivas concelhias à deficiência”.

o Secretariado Nacional para a Rea
bilitação e Integração das Pessoas
com Deficiência ou Incapacidade.
O acordo pretende proporcionar
um atendimento qualificado dos
munícipes com deficiência e as
famílias, bem como dos técnicos de
reabilitação e instituições que desen
volvem actividades deste domínio
e proceder ao encaminhamento e
mediação junto dos serviços res
ponsáveis para uma fácil resolução
dos problemas.

Assinatura do Protocolo
para Reabilitação
e Integração
No final das Jornadas Sociais, a
autarquia assinou um protocolo com

Foi apresentado o estudo “A deficiência no concelho de Lousada”, no âmbito
de um projecto de estágio na área das ciências sociais.
Existem cerca de 650 pessoas no concelho portadoras de algum tipo de
deficiência, correspondendo a dois por cento da população. A freguesia de
Lustosa é a que tem um maior número de pessoas portadoras de deficiên
cia, sendo Figueiras a que menos casos regista. Existem 364 homens com
deficiência e 226 mulheres.
Como pontos fortes para ultrapassar esta situação foram apontados vários
factores, de onde se destacam o facto de o concelho ter uma população
jovem, o funcionamento da Rede Social, os transportes facultados pala au
tarquia, a educação especial, o Rede Articulada de Serviços em Intervenção
Precoce (RASIP) e a equipa da Ave Cooperativa de Intervenção Precoce
(ACIP). Ao nível das oportunidades foram apontadas a criação da Serviço
de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência, campanhas de
sensibilização pelas escolas e associações, parcerias com entidades públicas
e privadas, candidatura ao programa “Escola Alerta” e criação da linha de
apoio ao deficiência.

Lousada recebeu a XIII Feira de Arte
sanato da 3.ª Idade e Solidariedade,
na Praça das Pocinhas, numa organi
zação da Santa Casa da Misericórdia
com o apoio da Câmara Municipal. O
evento decorreu nos passados dias
11, 12 e 13 de Maio.
Participaram neste evento 24 institui
ções, entre as quais a Santa Casa da
Misericórdia de Lousada.

A XVI edição dos Jogos Internacionais da
Juventude realizou-se pela primeira vez na
cidade italiana de Dueville, entre os dias 17 e
20 de Maio.
Participaram no evento desportivo cerca de 80
jovens atletas lousadenses nas modalidades
de natação, voleibol, ténis de mesa, futebol de
7 e de 11, atletismo e basquetebol. Juntaramse à delegação portuguesa, Bury, Inglaterra,
Calatayud e Renteria, Espanha, Schorndorf,
Alemanha, Tulle, França, e Dueville, Itália, num
total de 700 jovens.
No discurso proferido na cerimónia de abertura
o Presidente da Câmara de Lousada, Dr. Jorge
Magalhães, evidenciou o facto de “os Jogos In
ternacionais da Juventude serem uma oportunidade de
encontro, alegria e festa, hino à tolerância, à convivência
e à paz. Os Jogos são a expressão viva de uma Europa

unida e sem fronteiras, com fé nos jovens e esperança
no futuro”.
No próximo ano é Schorndorf, na Alemanha, a promover
a iniciativa.

Um grupo de autarcas, empresários e artistas de
Ilhabela, Brasil, visitou o concelho, em finais de
Maio, onde assinou um protocolo de intercâmbio
cultural e intenção de geminação com o Município
de Lousada.
O protocolo vem no seguimento de contactos
estabelecidos com a comunidade residente em Ilha
bela, com o fim de estabelecer laços de amizades e
intercâmbio, diminuindo a distância geográfica entre
os dois municípios. Um dos vários objectivos da
assinatura do protocolo de intenções é iniciar contactos
no âmbito cultural, incentivando a divulgação turística e
promovendo iniciativas económicas.
Para o Presidente da Câmara de Lousada, Dr. Jorge Ma
galhães, “ este encontro é o perpetuar de uma tradição de
convívio e união entre dois povos. Para além da língua, os
hábitos e costumes semelhantes reforçam a proximidade
e a ligação.

O Prefeito Municipal, Dr. Manoel Marcos Ferreira, salientou
a importância destes encontros como alavancas para conta
ctos culturais e troca de experiência em diversos campos.
O Presidente da Câmara de Ilhabela, Dr.Joadir Capucho,
salientou a recepção efectuada e a hospitalidade manifes
tada à comitiva. Para Gilmar Pinna, artista de Ilhabela, que
possui uma escultura exposta em Lousada, um cavalo em
tamanho real, “Lousada para mim significa amor, que se
prolonga há 15 anos”.

As obras para a construção do Centro Escolar de Figuei
ras decorrem, encontrando-se em execução a cobertura
do edifício e as redes interiores de água, saneamento,
electricidade, telecomunicações e climatização.
A freguesia de Figueiras passa a contar com a amplia
ção do Jardim-de-Infância e construção de um edifício
contíguo destinado ao primeiro ciclo, com utilização
comum da cozinha e refeitório. O novo edifício tem
quatro salas de aula, duas salas de actividades de
expressão plástica, sala de professores, biblioteca,
polivalente e sanitários.
Está prevista a conclusão da obra para este mês.

A construção do Centro Escolar de S. Miguel está a ser
executada, estando prevista a sua conclusão para final
deste ano.
O novo estabelecimento de ensino passa a contar com
três salas de aula para o primeiro ciclo, uma sala de acti
vidades para o Jardim-de-Infância, sala de prolongamento,
biblioteca, refeitório/polivalente, cozinha e sanitários. A
obra está a ser realizada por administração directa, num
valor de 303 mil euros.

A EB1de Pias está a ser intervencionada para proceder à
ampliação e beneficiação do edifício existente.
A escola passa a contar com sete salas de aula, sala de
professores, biblioteca, sala polivalente, cozinha, refeitório
e sanitários.
A intervenção orçada em 474 mil euros, realizada por
empreitada, tem previsto a conclusão em Setembro.
Actualmente está a ser executada a cobertura e as res
pectivas infra-estruturas de redes de água, saneamento,
electricidade, telecomunicações e climatização.

A obra relativa ao Centro Escolar de Nevogilde, realizada por empreitada, foi adjudicada por cerca de 440 mil euros. O
novo Centro Escolar, com mil m2, é composto por seis salas de aula, salas de expressão plástica, polivalente, sala de
estudo, sala de professores, cozinha, refeitório, arrumos e sanitários.

A autarquia está a proceder à substituição da iluminação
pública, no âmbito do PRIME – Programa de Incentivos
à Modernização da Economia.
Para o Vereador do pelouro das Obras Municipais,
Prof. José Santalha, “a autarquia está a colocar cerca
de 5 mil luminárias com lâmpadas de vapor de sódio,
substituindo as luminárias de vapor de mercúrio,
conseguindo, deste modo, uma melhor qualidade na
iluminação pública”.
A comparticipação é de 50 por cento, cabendo à
autarquia um investimento de 200 mil euros aproxi
madamente.
A intervenção tem sido realizada de modo faseado
em todas as freguesias, através de candidaturas ao
programa PRIME, desde 2005.
A fase actual corresponde à terceira candidatura e
contempla as freguesias de Silvares, Aveleda, Macieira,

Torno, Vilar do Torno e Alentém, Caíde de Rei, Meinedo
e Nespereira. Até final do ano todas as freguesias vão
estar contempladas. Na primeira e segunda candidatura
foram abrangidas as freguesias de Alvarenga, Boim,
Cernadelo, Cristelos, Nogueira, Pias, S. Miguel, Sta.
Margarida e Sto. Estêvão.

Está concluída a obra respeitante ao arruamento de acesso ao
Complexo Desportivo, desde o Estádio Municipal de Hóquei até
aos Campos Multifuncionais, bem como o parque de estacio
namento junto destes últimos.
A intervenção foi respeitante à abertura do arruamento,
pavimentação, construção de muros de vedação e de
infra-estruturas como rede de água e saneamento, águas
pluviais, electricidade e telecomunicações.
A obra, realizada por administração directa e empreitada,
teve um orçamento que rondou os 400 mil euros, tendo sido
comparticipado em parte pelo programa PONorte.

As obras de construção do Reservatório de Sousela estão a
realizar-se desde Janeiro. A primeira célula está concluída e os
trabalhos para a construção da segunda foram já ini-ciados. A
intervenção, realizada por administração directa, está orçada
em 490 mil euros.
Cada uma das células tem capacidade para mil metros cúbicos
e vai abastecer as freguesias de Sousela, Covas, Figueiras
e Ordem.
Está prevista a construção de outros dois reservatórios, sendo
que um vai abastecer a população da zona alta de Lustosa e
um outro a área do Complexo Desportivo.

