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Oficina de promoção da Regueifa
e do Biscoito já é uma realidade
COVID-19

Redução do IMI e da
Derrama, aumento
do subsídio para
os Bombeiros e
redução temporária
da fatura da água
entre os principais
apoios para mitigar
o impacto da
pandemia

Câmara de Valongo quer comprar antigo
cinema de Ermesinde para o reabilitar

O Centro Distrital de Retaguarda para doentes com COVID-19 da AMP foi instalado no Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde

Vacinação nos lares começou em janeiro com o apoio da Autarquia

Oferta de máscaras devidamente certificadas a toda a população

Valongo integra, desde a primeira hora, o projeto “Vamos Salvar
Portugal”. O reforço de recursos humanos visa interromper de
forma mais célere as cadeias de transmissão de COVID-19 na
comunidade.

O Centro de Testes, primeiramente instalado na Escola Vallis
Longus e depois transferido para o Pavilhão Municipal de Valongo,
tem sido fundamental na deteção precoce das pessoas infetadas.

BANCO MUNICIPAL
DE COMBATE À
DESIGUALDADE DIGITAL

>
Serviços Municipais asseguram regularmente a desinfeção
das escolas e outros espaços públicos onde são detetados
casos de COVID-19

EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS
ATÉ AO FINAL DO ANO LETIVO 2020/2021

Câmara de Valongo emprestou, nos anos letivos 2019/2020 e
2020/2021, 1.200 equipamentos (portáteis e tablets) e 500 hotspots
(Banda Larga Móvel) para garantir ensino à distância
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Câmara de Valongo
aplica mais de
2,5 milhões de euros
para combater a pandemia
COVID-19 e os seus efeitos
socioeconómicos
“Esta Câmara nunca deixou
nem vai deixar ninguém para
trás, mas recusamo-nos a ficar
paralisados pela pandemia
e continuamos a trabalhar
para garantir cada vez mais
e melhor qualidade de vida à
nossa comunidade”, frisa José
Manuel Ribeiro.
A Câmara Municipal de Valongo foi das
primeiras a adotar medidas de contenção
da pandemia. Logo no início de março de
2020, na primeira vaga, foram encerrados
equipamentos municipais, canceladas
todas as atividades presenciais e deu-se
início a uma forte campanha de apelo ao
cumprimento das regras de saúde pública
que, felizmente, têm sido cumpridas pela
população.
“Arrancámos com o trabalho em rede
desde a primeira hora, designadamente

através do funcionamento permanente e
diário da Comissão Municipal de Proteção
Civil que envolve as autoridades de saúde
pública, a Direção do Agrupamento de
Centros de Saúde - ACES, todas as Juntas
de Freguesia, os Bombeiros Voluntários
de Ermesinde e de Valongo, a Segurança
Social local, a Polícia de Segurança Pública
e a Guarda Nacional Republicana, e do
Gabinete de Crise do Município que foi
montado e opera a partir dos Paços do
Concelho”, explica José Manuel Ribeiro,
que tutela diretamente as áreas da Proteção
Civil e da Saúde.
“Estamos em sintonia com a estratégia
assumida pela Área Metropolitana do
Porto, adotando medidas complementares
às poderosas medidas do governo central,
salvaguardando sempre a capacidade
futura da Câmara Municipal poder
continuar a ajudar toda a comunidade,
designadamente os mais vulneráveis, pois
este é o tempo dos mais fortes ajudarem
os mais frágeis, o que obriga a uma gestão

Custos e medidas contra
a pandemia COVID-19
muito criteriosa dos escassos recursos
públicos”, salienta o autarca.
O conjunto das medidas municipais de
resposta à COVID-19 tem um forte impacto
financeiro. Só em medidas para prevenir e
lidar com os efeitos nefastos da pandemia
COVID-19 a Câmara Municipal de Valongo
despendeu este ano mais de 1 milhão e
500 mil euros. São exemplos as máscaras
sociais gratuitas entregues a todas as
famílias; equipamentos de proteção
individual fornecidos aos bombeiros e
lares; desinfeções permanentes em escolas,
lares e outros espaços; reforço do apoio
alimentar e do Fundo de Emergência Social;
empréstimo de computadores e hotspots a
alunos mais carenciados; aumento do apoio
mensal aos Bombeiros de Ermesinde e de
Valongo para um valor anual de 150.000
euros para cada uma das corporações, entre
outras medidas.

Redução do IMI e da Derrama
Face aos danos sociais e económicos
provocados pela pandemia COVID-19 e à
comprovada redução de rendimentos das
famílias e restantes agentes económicos, a
Câmara Municipal de Valongo vai reduzir
em 5% o IMI para as famílias e empresas do
concelho, fixando a taxa em 0,390%.
Além desta medida, a Câmara de Valongo
vai também fixar uma taxa de derrama
reduzida de 1% para empresas com volume
de negócios inferior a 150.000€ em 2020.
“Vivemos uma situação sem precedentes,
com muitas famílias atingidas por

situações de desemprego ou de redução
de rendimentos e com diversas empresas
que tiveram de fechar ou reduzir a
atividade. Temos de agir e dar um sinal, com
serenidade e bom senso, garantindo sempre
que o Município não perde capacidade de
ajudar os mais frágeis e de desempenhar as
suas competências”, salienta José Manuel
Ribeiro, Presidente da Câmara de Valongo.
Ressalvando que Valongo é um dos
municípios com menor carga fiscal da região
Norte, o autarca frisa que “estas reduções
nos impostos do próximo ano, que implicam
abdicar de muitos recursos financeiros,

só são possíveis porque temos hoje uma
boa saúde financeira, fruto do rigor que,
desde 2014, sempre norteou a atual gestão
autárquica”.
“Esta é a ajuda possível e que estamos em
condições de dar às famílias e às empresas
do nosso concelho. Uma alteração radical
dos impostos só serviria para comprometer
a nossa capacidade de investir e de
redistribuir os parcos recursos públicos de
forma equilibrada e com justiça social”,
considera José Manuel Ribeiro.

MAIS APOIOS ÀS FAMÍLIAS E À ECONOMIA LOCAL
• Apoio nas despesas da água durante os períodos de confinamento às famílias,
empresas, IPSS e Bombeiros
• Isenção das taxas de parquímetros até ao final da pandemia
• Prorrogação da isenção das taxas de esplanadas em 2021
• Reforço do apoio alimentar aos mais frágeis
• Duplicação do Fundo de Emergência Social
• Apoio logístico ao Agrupamento dos Centros de Saúde
• Aquisição e distribuição de material de proteção individual e desinfeção

PANDEMIA COVID-19 | DESTAQUE

Apoio anual aos bombeiros fixado em 300.000 euros
Corporações de Ermesinde e de Valongo passam a receber cada uma mensalmente 12.500 euros

A Câmara Municipal de Valongo aumentou
novamente o apoio financeiro mensal aos
Bombeiros de Ermesinde e de Valongo, que
vão passar a receber mensalmente 12.500€,
com efeitos retroativos a janeiro de 2020.

soldados da paz estão sempre disponíveis
para ajudar a comunidade. Temos muito
orgulho nestas duas corporações que
fazem um trabalho notável”, considerou o
Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro, recordando que este foi
Recorde-se que o apoio mensal da Câmara o segundo aumento decidido em 2020.
às corporações de bombeiros foi durante 9
anos de 4.540€, tendo havido desde 2017 três
Além das subvenções mensais, a autarquia
aumentos propostos pelo atual Presidente apoia também as duas corporações com
da Câmara, passando agora para os 12.500€, subsídios específicos para financiar as
o que representa um aumento do apoio Equipas de Intervenção Permanente (EIP) e
mensal de 175,33%.
os seguros (viaturas e acidentes pessoais).
Só este ano, o Município apoiou com o
“Os Bombeiros de Ermesinde e de Valongo montante global de 418.224€ os Bombeiros
terão sempre o nosso apoio porque os nossos Voluntários de Ermesinde e de Valongo.

Evolução do apoio
concedido às
Associações
Humanitárias de
Bombeiros Voluntários
de Ermesinde
e de Valongo

No primeiro semestre do ano, já em plena
crise pandémica, o executivo deliberara
um aumento de 66% do apoio financeiro
mensal aos Bombeiros de Ermesinde e de
Valongo, também com retroativos a janeiro,
considerando as dificuldades financeiras
que as corporações estão a sentir na
sequência da pandemia COVID-19.
As adendas aos protocolos foram
assinadas no dia 11 de dezembro, pelos
presidentes das duas Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários,
Jorge Videira, de Ermesinde, e Armando
Pedroso, de Valongo, que agradeceram mais
este apoio “que vem na melhor altura”.

Apoio mensal

Apoio mensal

Apoio anual

a cada Associação

às duas Associações

às duas Associações

2008

4 540,00 €

9 080,00 €

108 960,00 €

2017

6 000,00 €

12 000,00 €

144 000,00€

2020

10 000,00 €

20 000,00 €

240 000,00 €

* 2 500€
2021

12 500,00 €

* 5 000,00 €
25 000,00 €

* 60 000,00 €
300 000,00 €

* com efeitos retroativos a janeiro de 2020
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ABÍLIO VILAS BOAS
Presidente da Assembleia Municipal de Valongo

O boletim municipal serve para divulgar
os acontecimentos mais relevantes que vão
ocorrendo no Concelho, na perspetiva de
quem o escreve. É uma oportunidade que as
forças políticas têm de poder exprimir a sua
opinião assim como apontar o que de menos
bom acontece ao longo do ano. Hoje gostava
de partilhar algumas ideias convosco pela
sua importância na vida dos valonguenses.
Parques VE nas cidades de Ermesinde
e Valongo. O executivo da Câmara com o
apoio da Assembleia Municipal empreendeu
uma luta contra a concessionária Parques
VE, que em alguns momentos foi difícil,
mas a recompensa valeu o esforço. O
estacionamento começava a ser preocupante
com uma revolta crescente dos moradores/
utilizadores. De modo eficaz acabou-se com
“a caça à multa” praticada pelos agentes da
Parque VE. Novas regras irão ser colocadas
em prática pela Câmara Municipal com o
apoio dos Presidentes de Junta.
Mobilidade no Concelho – prioridade com
uma aposta forte e avultado investimento
realizado no passado, presente e futuro
pela Câmara Municipal com a anuência
da Assembleia. Melhoramento de vias de
comunicação, acessibilidade e vida ao ar
livre mais saudável com infraestruturas
adequadas.
O Serviço Nacional de Saúde fez 40 anos.
Data demasiado importante para deixar
passar sem lhe fazer uma referência especial.
É um bem para todos nós portugueses e

muito se deve à visão e determinação de um
homem, que gostava de Portugal, António
Arnaut. Destaco a melhoria significativa dos
índices sanitários, da mortalidade infantil e
materna, assim como o acesso à saúde, uma
verdadeira conquista da nossa democracia.
Conquista demasiado importante para que
todos nós envidemos os esforços necessários
para manter “saudável” o Serviço Nacional
de Saúde, com rigor e transparência nas
suas ações e fazer o que ainda não foi feito e
precisa de ser feito. Claro que é preciso mais
e melhor, mas o caminho faz-se caminhando.
Uma palavra neste período de pandemia
que nos afl ige a nível nacional e mundial.
Muito se poderia dizer, mas todos estamos
informados com o que atualmente se sabe
através de uma comunicação pormenorizada
ao minuto, por vezes exagerada e até
alarmista. Com o desenvolvimento da
ciência, a dedicação e esforço de quem está
na linha da frente e o contributo responsável
de todos, havemos de vencer mais esta crise
e voltar à nossa vida normal sem excessos.
Talvez fosse bom aproveitarmos este período
para fazermos uma refl exão das inúmeras
agressões que diariamente fazemos ao nosso
Planeta Terra, local onde vivemos.
Com votos de um Valongo cada vez
maior na cultura, democracia e bem-estar, apresento a todos os meus melhores
cumprimentos.

EDITORIAL

Foi uma Câmara
assim que prometi aos
cidadãos de Valongo
que me elegeram:
uma Câmara sempre
presente, que faz, que
apoia e que presta
contas. São essas
contas que presto aqui,
neste editorial.
JOSÉ MANUEL RIBEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Valongo

Uma Câmara sempre
presente ao lado de toda a
Comunidade
A principal tarefa de um autarca é dar
esperança às pessoas e às comunidades que
governa, trabalhando em rede para apoiar,
fazer e prestar contas do que faz, quer nos
bons quer nos maus momentos da nossa
caminhada conjunta, como neste tempo de
combate à pandemia da COVID-19.  
Tem sido, por isso, uma honra para mim
responder ao imperativo de tudo fazer para
proteger os cidadãos de Alfena, Campo,
Ermesinde, Sobrado e Valongo dos perigos
sanitários desta pandemia, e ao mesmo
tempo, de os apoiar no combate aos seus
terríveis efeitos sociais e económicos.
Desde o início da pandemia, a Câmara
Municipal concentrou-se em dois objetivos
claros: fazer tudo o que estava e está ao seu
alcance para prevenir e travar os contágios; e,
ao mesmo tempo, criar condições para que em
2021 – já com as vacinas gratuitas e universais
fornecidas pelo Serviço Nacional de Saúde, com
a ajuda da Câmara Municipal – a população
possa regressar, com segurança, à normalidade
das suas vidas e das nossas tradições nas
diferentes cidades e freguesias do concelho.

No ano de 2020 a Câmara de Valongo
aplicou quase 2 milhões de euros no combate
à pandemia e, sobretudo, nas respostas às
suas consequências na nossa comunidade.
Aumentámos o Fundo de Emergência Social,
reduzimos temporariamente o valor da água,
fizemos o empréstimo de computadores
aos alunos mais necessitados, fornecemos
equipamentos e material de desinfeção aos
bombeiros, aos lares, às IPSS, às escolas e a muitas
outras instituições, entre várias iniciativas.
Fizemo-lo devido à gestão rigorosa dos
últimos anos, que nos permitiu reduzir
a dívida, fazer investimentos, e ter mais
capacidade para ajudar quem mais necessita,
e ao mesmo tempo cumprir, a tempo e a
horas, as nossas obrigações correntes do
dia a dia. Em 2021, a Câmara continuará a
gastar o que for necessário para acudir, quer
a emergências sanitárias, quer ao apoio às
famílias, quer à ajuda de que os jovens e
menos jovens venham a precisar.
Foi uma Câmara assim que prometi aos
cidadãos de Valongo que me elegeram: uma
Câmara sempre presente, que faz, que apoia
e que presta contas. São precisamente essas
contas que estou a prestar aqui, neste editorial.
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Nesta hora de explicar como tentámos
servir o melhor possível a comunidade que
nos elegeu é da mais elementar justiça
mencionar todos aqueles que connosco
colaboraram e colaboram todos os dias,
quer dentro quer fora da Câmara, muitas
das vezes 24 horas por dia – e agradecer-lhes.
Agradeço por isso – em nome do Município
e em nome dos valonguenses – a dedicação
e o altruísmo de todos os trabalhadores e
voluntários das mais diversas profissões
nas áreas da saúde pública, da produção e
distribuição alimentar, da proteção civil,
dos bombeiros e da segurança pública, da
manutenção e proteção informática, do
apoio psicológico, dos serviços de recolha de
resíduos e higiene urbana, dos transportes
e comunicações, das instituições de
solidariedade social, entre muitas outras,
todos eles autênticos heróis anónimos que
nunca baixaram os braços e que garantiram
os serviços e os bens essenciais a toda a nossa
comunidade.
Bem hajam todos!
Com eles, e com toda a população de Alfena,
Campo, Ermesinde, Sobrado e Valongo,
mostrámos que somos uma comunidade
resiliente e solidária. Temos força, temos
espírito para empreender e para vencer a crise
económica: somos empreendedores, somos
trabalhadores, somos competentes. Já demos
a volta a muitas crises. Venceremos mais esta!
Resistimos ao Vírus todos os dias, em
nome dos nossos valores Humanistas, em
nome da Liberdade, da Democracia, das
nossas tradições e identidade, porque são
os ingredientes daquilo que somos e que
nos define, por isso nunca perdemos de
vista a salvaguarda e promoção do nosso
património e cultura: as Serras e os Rios, a
Regueifa e os Biscoitos, a Ardósia, os Bugios
e os Mourisqueiros, o Brinquedo Tradicional
e o Património Religioso.
Numa Comunidade tão extraordinária
como a nossa, temos motivos para encarar
o futuro com esperança!
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Edifícios escolares
da autarquia requalificados
A Câmara Municipal de Valongo tem
vindo a executar obras avultadas para
resolver as necessidades mais urgentes no
parque escolar herdado da anterior gestão
autárquica e que já se encontrava bastante
degradado. Já foram substituídas todas as
coberturas de fibrocimento, para garantir
que não há amianto nas escolas, e foram
realizadas as intervenções prioritárias
para garantir melhores condições de
aprendizagem aos alunos e aos professores.

de Fijós, em Sobrado; da Boavista, em
Valongo; e do Lombelho, em Alfena.

O volume de obras tem sido impressionante
e inclui já as escolas da Ilha, do Calvário e da
Boavista, em Valongo; do Barreiro, em Alfena;
de Balselhas, do Outeiro e de Moirais, em
Campo; da Balsa, em Sobrado; e de Saibreiras,
em Ermesinde.
Este ano, avançam mais obras nas escolas

Descentralização

Os Serviços municipais procuram que o
grosso das empreitadas se realize durante os
períodos de férias, mas, devido à dimensão
das obras, algumas prolongaram-se nos
períodos letivos. No entanto, estiveram
sempre garantidas as condições de
aprendizagem e de segurança para as
crianças.

Valongo foi um dos primeiros 80
municípios a assumir competências na área
da Educação. “As autarquias estão mais perto
e podem responder com maior rapidez às
necessidades e solicitações das escolas. A

Câmara está envolvida com a comunidade
local e educativa e vai ser melhor para as
escolas, que vão manter total autonomia
relativamente ao pessoal docente, às questões
pedagógicas e curriculares”, sustenta José
Manuel Ribeiro. O autarca refere ainda que “a
Câmara também aceitou este desafio porque
acreditamos que os municípios que avancem
neste momento estarão em vantagem, pois
integrarão as comissões restritas concelhias
que irão acompanhar a evolução das
competências transferidas. Dessa forma
vão ter oportunidade de se fazerem ouvir
e de beneficiar de imediato dos ajustes que
venham a ser introduzidos”.

EDUCAÇÃO
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No ano letivo 2019/2020, todas as 29 escolas básicas do 1º Ciclo foram dotadas de um parque infantil para
as tornar mais atrativas para as crianças.

EDUCAÇÃO
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O Município de Valongo na dianteira
da eliminação do amianto em
todas as escolas públicas do concelho

Foram concluídas as obras de substituição
da cobertura em fibrocimento do Pavilhão
Desportivo da Escola Básica de S. Lourenço,
em Ermesinde, o último edifício com
fibrocimento que era da responsabilidade
do Ministério da Educação.
“Demos mais um passo para garantir
que não há amianto em nenhuma das
nossas escolas, desde os jardins de infância
às secundárias. Neste ciclo governativo,
substituímos todas as coberturas de
fibrocimento das nossas escolas, tenham
ou não amianto, inclusive naquelas que até
há bem pouco tempo não eram da nossa
responsabilidade direta. Com a conclusão
desta obra na Escola Básica de São Lourenço,
em Ermesinde, resta apenas iniciar as
obras da EB Vallis Longus, em Valongo, que

devem avançar dentro de três meses, para se
eliminar definitivamente o fibrocimento das
escolas do concelho”, salienta José Manuel
Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de
Valongo.
“Tomamos a dianteira logo em 2014,
com a substituição da cobertura da
Escola das Saibreiras, em Ermesinde, e ao
longo dos últimos anos fomos investindo
largos milhões de euros em obras de
requalificação no nosso parque escolar,
permitindo a retirada do fibrocimento
nas escolas EB1 do Lombelho, de Cabeda
e da Codiceira (em Alfena); da Retorta,
de Balselhas e da Azenha (em Campo) e
do Calvário, do Susão e da Boavista (em
Valongo)”, refere o autarca, notando que
todo este investimento nas escolas básicas

do primeiro ciclo foi feito exclusivamente
pelo município.
Com apoio de fundos comunitários
e do Governo foram realizadas as obras
de renovação da Escola Secundária de
Ermesinde que também tinha fibrocimento
e serão realizadas as obras da Escola Básica
Vallis Longus e da Secundária em Valongo.
“Em menos de 8 anos vamos resolver
problemas que se arrastaram por mais de
20 anos”, lembrou o Presidente da Câmara
Municipal de Valongo.
A obra na Escola de São Lourenço é a única
no concelho com financiamento no âmbito
do programa governamental de Remoção do
Amianto nas Escolas.

12

Garantidos 6 milhões para obras na
EB Vallis Longus e na Escola Secundária de Valongo
A Requalificação da Escola Básica
Vallis Longus e da Escola Secundária de
Valongo implicam 6 milhões de euros de
investimento (incluindo a comparticipação
municipal) e têm o financiamento garantido,
na sequência da assinatura dos dois acordos
de colaboração com o Ministério da
Educação para as obras de requalificação
e modernização das instalações da Escola
Básica Vallis Longus em 2020 e 2021, no
valor de 3,3 milhões de euros, e para obras
de requalificação e modernização das
instalações da Escola Secundária de Valongo
em 2021 e 2022, no valor de 2,6 milhões de
euros.
“Foram necessários 8 anos para resolver
problemas que se arrastaram por mais de
20 anos. Depois da requalificação da Escola
Secundária de Ermesinde vamos avançar
com a requalificação da Escola Secundária e
da Básica Vallis Longus, em Valongo, escolas

que deveriam ter sido intervencionadas pela
Parque Escolar e pelo Governo, mas ficaram
sempre para trás. Estamos muito orgulhosos
por ter conseguido estes investimentos que
contribuirão para termos escolas públicas
de qualidade”, nota o presidente da Câmara
de Valongo, José Manuel Ribeiro.
No caso da Escola Básica Vallis Longus,
já foi lançado o concurso público e a
empreitada será consignada no primeiro
semestre do ano. As obras são financiadas
a 85% por fundos comunitários no âmbito
do Programa Operacional Regional NORTE
2020. O Município de Valongo e o Ministério
da Educação financiam, cada um, metade
da contrapartida pública nacional de 15%.
A Câmara Municipal de Valongo assume
a posição de dono da obra, assegurando
também os projetos, a fiscalização e a
coordenação das duas empreitadas.

Na Secundária de Valongo, o Município
comparticipa com 600 mil euros do
orçamento municipal. “Vamos fazer tudo o
que estiver ao nosso alcance para que estas
obras tão necessárias se concretizem o mais
rápido possível, corrigindo finalmente uma
injustiça que já se arrastava há demasiado
tempo”, afirma o autarca.
“Valongo foi o único concelho da Área
Metropolitana do Porto cujas escolas da
responsabilidade do Estado nunca tinham
sido intervencionadas. Estamos gratos
ao Governo por este problema ter sido
ultrapassado”.
Os projetos e as obras na Vallis Longus e na
Secundária de Valongo são acompanhados
pela comunidade escolar, incluindo as
Direções dos Agrupamentos e as Associações
de Pais.

EDUCAÇÃO
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Salas de Aula do Futuro:

Valongo prepara os alunos do Básico
para a sociedade do conhecimento
Primeiro concelho do país a ter um laboratório inovador
de aprendizagem em todas as escolas do 1º Ciclo.
Valongo é o primeiro município do
país a ter um laboratório inovador de
aprendizagem em todas as escolas do 1.º
Ciclo do ensino básico.
Estes novos espaços de aprendizagem
chamam-se “Salas do Futuro” e – nas 28
escolas públicas do concelho – vão oferecer,
a alunos e professores, mobiliário flexível
para trabalharem, com painéis interativos,
impressoras 3D, kits robóticos, tablets e
outras tecnologias de ponta. Para formar
e apoiar os docentes a trabalhar com
estas tecnologias, em parceria com o CDI,
foi implementado o projeto «Switch To
Innovation».
A Sala do Futuro da Escola Básica de
Mirante de Sonhos foi a primeira a ser
inaugurada, e ao longo do ano letivo
2019/2020 foram instaladas as restantes.
Juntamente com os parques infantis que
também foram instalados em todas as
escolas, este investimento na modernização
e qualificação das escolas concelhias
ultrapassou um milhão de euros. “É essencial
que as crianças gostem de estar na escola
e que esta lhes dê meios para descobrirem
os seus talentos. Estamos empenhados em
fazer de Valongo um exemplo, utilizando
a tecnologia para torná-lo um concelho
verdadeiramente inclusivo e educador”,
afirma José Manuel Ribeiro, salientando que
também foram instalados parques infantis
nas 29 escolas de educação pré-escolar e do
primeiro ciclo.

“É na escola que se constrói o futuro de
uma comunidade. É a escola que tem o
poder de contrariar os ciclos de pobreza e
de exclusão social”, salienta o presidente da
Câmara de Valongo.
Nestas novas Salas do Futuro, a mobilidade
permitida pelas novas mesas e cadeiras
contraria o método tradicional e expositivo.
Facilita-se o desenvolvimento de grupos de
trabalho, potencia-se o desenvolvimento de
novas metodologias pedagógicas. Estamos
a falar de verdadeiros espaços de inovação
e de tecnologia, propícios à introdução de

práticas pedagógicas diferentes, tendo por
base, por um lado, a flexibilidade do espaço
e, por outro, a tecnologia. “O processo de
ensino-aprendizagem será mais apelativo. É
preciso inovar e acompanhar o crescimento
das nossas crianças e jovens e dar aos alunos
um papel central e ativo na construção do
seu processo de aprendizagem. As novas
gerações são nativos digitais que têm de
aprender de forma muito diferente: essa é a
única forma de os preparar para a sociedade
do conhecimento em que irão viver e
competir durante a maior parte das suas
vidas”, conclui o autarca.
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Educação absorve mais de 23%
do orçamento municipal
A área da Educação absorve anualmente
uma das maiores fatias do orçamento
municipal. O investimento previsto para
este ano é de 15.420.265,50€ (23,02 %. do
total). “Um em cada 4 euros é canalizado
para a Educação”, refere José Manuel Ribeiro,
frisando que “a intervenção educativa é, e
tem de ser sempre, um pilar fundamental
para um desenvolvimento comunitário mais
equilibrado”.
Além das obras necessárias para a
requalificação física das escolas, as verbas
são aplicadas na ação social escolar, nos
recursos humanos e na implementação das
dezenas de iniciativas previstas no projeto
educativo municipal.
As Artes vão à Escola; o Desporto vai à
Escola; o Experimenta na Escola; Conheces
o teu Concelho; Valongo Cidade Utópica; a
Hipoterapia para os alunos da Educação
Especial; o apoio às Bibliotecas Escolares,
a Fruta Escolar; os Projetos Alimentação
Saudável e Saúde Escolar são alguns dos
projetos em curso.

Tal como em 2020, será dada continuidade
ao fornecimento de refeições escolares
gratuitas aos alunos carenciados, mesmo aos
fins de semana, feriados e durante as férias
escolares.

com segurança e distanciamento físico,
salvaguardando a segurança quer das
crianças, quer dos monitores.

De salientar também, ainda no ano de 2020,
a contratação de mais de 100 funcionários
efetivos para as escolas e mais 50 pessoas
através dos contratos emprego inserção do
IEFP para o apoio aos alunos nas refeições,
para a Componente de Apoio à Família (CAF) e
para os alunos com Necessidades Educativas
Específicas. Antecipando a possibilidade de
haver funcionários a faltar devido à COVID-19,
a autarquia contratualizou uma bolsa de 70
trabalhadores para os substituir, mantendo
assim os rácios do pessoal não docente.
Apesar da pandemia foi possível em 2020
continuar com o programa de Férias Escolares
Tok’a Mexer, com um número mais reduzido
de crianças, cumprindo escrupulosamente
todas as regras de segurança sanitária. O
cronograma das atividades foi adaptado
à nova realidade, para garantir diversão

Refeições escolares continuam a ser
asseguradas durante a pandemia, inclusive
aos fins de semana e feriados

PROGRAMA DE VERÃO TOK’A MEXER VALONGO
É UMA SOLUÇÃO PARA MUITAS FAMÍLIAS

“O Tok’a Mexer Valongo tem sido um
enorme sucesso. Em tempos de pandemia
não podíamos deixar de dar resposta às
necessidades das famílias, disponibilizando
um programa de ocupação de tempos livres
com custos muito reduzidos, mas com

muita qualidade e segurança”, salienta o
Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro. “Temos obrigação de
apresentar soluções aos pais que não têm
quem acompanhe os seus filhos nos períodos
de férias escolares, até porque, nalguns casos,

os avós ou outros familiares que cuidavam
destas crianças agora fazem parte dos grupos
de risco”, sublinha o autarca, acrescentando
que muitas famílias também não têm
possibilidades financeiras para recorrer a
outras soluções.
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MaisVal: aventura
no Bosque-sem-Fim
«Aventura no Bosque-sem-fim» foi um dos eventos
mais marcantes do projeto Aprender a Aprender
integrado no programa de combate ao insucesso
escolar, «MAIS VAL – Melhores Aprendizagens,
Inovação e Sucesso em Valongo».
Mais de 600 crianças de Valongo participaram neste
evento organizado pelo Centro de Investigação em
Psicologia da Escola de Psicologia na Universidade do
Minho, em Braga, com o propósito de assinalar o final
deste primeiro ano de intervenção e proporcionar
aos participantes a oportunidade de viverem o
imaginário da estória Sarilhos do Amarelo, assim
como, de visitarem o local onde a estória nasceu.

Bolsas de Estudo
Em 2020, a Câmara Municipal atribuiu 82 bolsas
de estudo a estudantes do ensino superior, no valor
total de 61.500 euros. Inicialmente estava prevista a
atribuição de 37.500 euros a 50 estudantes residentes
no concelho, mas a Autarquia decidiu contemplar
todos os 82 alunos e alunas com candidaturas
corretamente instruídas, considerando a alteração
das circunstâncias provocada pela pandemia
COVID-19, que não só afetou os rendimentos das
famílias, como implicou despesas acrescidas com o
ensino à distância.

Valongo: um
concelho
educador
O Município de Valongo aderiu à Associação
Internacional das Cidades Educadoras,
em maio de 2015. Desde então, participa
anualmente nas comemorações do Dia
Internacional das Cidades Educadoras que
se comemora a 30 de novembro, assumindo
o compromisso permanente de “construção
da comunidade e de uma cidadania livre,
responsável e solidária, capaz de conviver na
diferença, de solucionar pacificamente os seus
conflitos e de trabalhar pelo bem comum”.
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Projeto vocacional TOP (Testar, Observar, Perguntar)
envolve tecido empresarial e jovens estudantes em Valongo
O projeto TOP (Testar, Observar,
Perguntar) - uma simbiose entre educação
e mercado de trabalho - foi lançado em
2019 e prossegue online neste ano letivo,
com o objetivo de proporcionar aos jovens
que frequentam no concelho o 9º ano e o
ensino secundário uma oportunidade de
exploração e desenvolvimento vocacional,
com vista à definição de um projeto para o
seu futuro.

Mostra-Te

O objetivo é a desconstrução de visões
estereotipadas do mercado de trabalho
junto dos jovens que estão a terminar
uma etapa decisiva do seu percurso
escolar, de modo a que possam realizar
escolhas mais conscientes.

A MOSTRA TE – Mostra de Teatro Escolar
de Valongo é a parte mais visível e pública do
trabalho que é feito ao longo do ano escolar
junto dos alunos e alunas dos clubes de teatro,
no âmbito do projeto do Município de Valongo
Palco Letivo, desenvolvido em parceria com os
agrupamentos de escolas.
Dinamizada pela companhia profissional
de Teatro Cabeças no Ar e Pés na Terra, esta
iniciativa envolve não só os estudantes,
mas também encarregados de educação e
professores dos Agrupamentos de Escolas
de Alfena, de Campo, de Ermesinde, de São
Lourenço, de Vallis Longus e de Valongo, num
total de 8 Clubes de Teatro. Em julho de 2020
realizou-se a 5.ª edição em formato adaptado
ao contexto de pandemia global.

Apps for Good
Pelo terceiro ano consecutivo, o Município
de Valongo foi escolhido para o Encontro
Regional Norte | Valongo da 6ª Edição
do Apps for Good - competição nacional
que estimula os jovens a desenvolverem
aplicações para resolver problemas
relacionados com a sustentabilidade.
Conforme habitual, a iniciativa realizouse no Fórum Cultural de Ermesinde,
mas desta vez em formato virtual para
garantir a segurança dos participantes e
a saúde pública.

EDUCAÇÃO
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Escola de Segunda Oportunidade
O Município de Valongo foi um dos primeiros a avançar com a
implementação do projeto Escola de Segunda Oportunidade, que
além da Câmara Municipal, tem como parceiros o Centro Social de
Ermesinde, o Agrupamento de Escolas de Ermesinde e a DEGEstE.
Destinado a jovens até aos 25 anos, este é um projeto pioneiro
e inovador. Destina-se aos alunos que abandonaram o sistema
educativo, para que estes possam voltar à escola, concluir os estudos
e terem um certificado. “Estes projetos nascem porque ninguém pode
ficar para trás. Todos nós temos talento e valor”, frisou o Presidente
da Câmara Municipal de Valongo.

Casa do Conhecimento
O Município de Valongo aderiu à Rede de Casas do Conhecimento,
para promover o combate à infoexclusão e às assimetrias digitais.
O memorando foi formalizado em julho de 2019 pelo Presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, e pelo Reitor da
Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro. As obras arrancaram
um mês depois.
A Casa do Conhecimento de Valongo foi instalada no Fórum
Vallis Longus. Trata-se de uma infraestrutura física, tecnológica,
humana e local, que atua como elemento dinamizador da Sociedade
do Conhecimento e Inovação na região, apoiando e desenvolvendo
atividades que proporcionem os benefícios ao maior número possível
de cidadãos.

Valongo: Cidade Utópica
A Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Câmara
Municipal de Valongo renovaram o protocolo de cooperação
científica e sociocultural, no âmbito do projeto “Valongo, Cidade
Utópica”, que tem como objetivo promover a forma de pensar utópica
(prospetiva, holística, crítica e criativa) nas escolas do município, com
vista à construção participada de um futuro sustentável para a região.
O projeto promove workshops e oficinas que abordam temas
como a sustentabilidade social, económica, geracional e ambiental,
promovendo as ideias de responsabilidade cívica, serviço
comunitário, inclusão, igualdade de género, multiculturalidade e
respeito pela natureza e oferecendo informação científica sobre a
crise ambiental, as alterações climáticas e os princípios da economia
circular e pós-descartável.
Para o ano letivo 2020/2021, a equipa está preparada para trabalhar
tanto em regime presencial como em regime de semiconfinamento
ou de confinamento.
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Ministra da Saúde
inaugurou três novos
equipamentos e presidiu à
apresentação do
Plano Municipal de Saúde
de Valongo
A apresentação pública do «Plano Municipal de Saúde 2019/2025
- Valongo: Mais e Melhor Saúde» realizou-se no Fórum Cultural de
Ermesinde, numa sessão que contou com a presença da Ministra da
Saúde, Marta Temido, do Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro, e do Diretor do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP), Henrique Barros.

SAÚDE

Alinhado
com
os
objetivos
da
Organização Mundial de Saúde até 2025,
este documento estratégico, elaborado em
parceria com o ISPUP, reforça a inovação,
a dinamização de sinergias territoriais, a
articulação de organizações e ações, bem
como o envolvimento da comunidade. “O
nosso propósito é adequar as respostas
públicas às reais necessidades da
população. A qualidade de um município
mede-se, cada vez mais, por índices de
desenvolvimento humano. O que estamos
a lançar agora são as condições para que
Valongo consolide, nos próximos anos,
a sua posição no pelotão da frente dos
municípios saudáveis”, considera José
Manuel Ribeiro. Após a apresentação do
Plano Municipal de Saúde, Marta Temido
inaugurou também os Consultórios
de Saúde Oral da Unidade de Saúde de
Ermesinde - Bela e da Unidade de Saúde
de Valongo. Estes dois consultórios vão
servir cerca de 95 000 utentes inscritos
do concelho de Valongo e resultam de
um investimento conjunto do Município
de Valongo e do Governo da República. A
autarquia investiu 90 000 € para que os dois
consultórios de saúde oral se tornassem
realidade. A visita da Ministra da Saúde
ao concelho de Valongo terminou com
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a inauguração das novas instalações da
Unidade de Saúde de Campo. Localizadas
na Rua do Borbulhão, este equipamento
de saúde serve aproximadamente 9 000
utentes e veio substituir as anteriores
instalações em pré-fabricado, assegurando
mais qualidade e humanização nos
cuidados de saúde primários. Marta

Temido elogiou estes “bons exemplos de
dinamismo”, considerando que “fazem
a diferença e são uma melhoria da vida
das pessoas”. Entretanto, ainda sem
inauguração oficial, no final de fevereiro
abriu também ao público a nova Unidade
de Saúde de Alfena, que está ao serviço de
13 000 utentes.

Elogiando as melhorias ao nível da
rede de cuidados primários, José Manuel
Ribeiro recordou “sempre fui contra o
encerramento do serviço de urgências no
Hospital de Valongo, mas foi uma decisão
do Ministério da Saúde”.

Futuro Centro de Hemodiálise
no polo de Valongo do Hospital São João
Está a ser construída no polo de Valongo
do Hospital de São João aquela que será
a primeira unidade pública de diálise do
Serviço Nacional de Saúde em Portugal.
O Presidente da Câmara Municipal
de Valongo, José Manuel Ribeiro, tem
acompanhado as obras do futuro Centro
de Hemodiálise, a convite do Presidente
do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Universitário de São João,
Fernando Araújo.

SAÚDE
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Cabazes saudáveis distribuídos através do
projeto O Mercado superam expectativas

Cabaz da Semana d’O Mercado
no Portal Melhor SAÚDE + Cidadania

Lançado pela Câmara de Valongo, no
âmbito do Plano Municipal de Saúde, o
projeto-piloto «O Mercado» está a ser
um sucesso e a superar as expectativas.
Em apenas dois meses foram vendidos
mais de 500 cabazes com frutas e
legumes essenciais numa dieta alimentar
equilibrada.
Os cabazes são compostos por produtos
hortícolas e frutícolas produzidos no
concelho por 20 associados da Cooperativa
dos Produtores Agrícolas do Concelho
de Valongo, parceira deste projeto. São
entregues semanalmente em Valongo
(às terças) e Ermesinde (às quintas), em

locais estrategicamente localizados para
poderem ser levantados por quem utiliza
os transportes públicos, designadamente o
comboio. As compras são também seguras,
pois as encomendas são feitas online e as
entregas são rápidas e cumprem todas
as normas de saúde pública. Os cabazes
são sempre acompanhados por dicas e
receitas saudáveis. Na primeira compra o
saco reutilizável é oferta.

Presidente da Autarquia, revelando que já
aderiram ao projeto mais de 150 famílias.
“Em boa hora iniciamos este projeto,
que além de promover uma alimentação
saudável e equilibrada, estimula a
economia local, ajudando a promover a
saúde da nossa comunidade a todos os
níveis”, considera o autarca, salientando
também os benefícios ambientais do
consumo de produtos locais e da época.

“Estamos muito satisfeitos com a adesão
ao projeto «O Mercado», que em apenas
dois meses entregou 540 cabazes de frutas
e legumes de excelente qualidade made in
Valongo”, salienta José Manuel Ribeiro,

As encomendas são realizadas através
do portal da autarquia dedicado à saúde:
https://saude.cm-valongo.pt/
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Oficina da Regueifa
e do Biscoito
completa estratégia
de promoção

Documentário da história da panificação em
Valongo e outros vídeos alusivos ao tema

A Oficina da Regueifa e do Biscoito de
Valongo (ORBV) abriu ao público no dia
6 de janeiro de 2021, para dar a conhecer
uma das logomarcas mais características
de Valongo e contar a história secular
da indústria da panificação na região.
Localizado no Largo do Centenário, trata-se de um moderno espaço cultural com
510 m² de área expositiva, onde o visitante
pode contar com uma área audiovisual 3D,
integrada na exposição “Do Grão ao Pão”; e
uma outra área mais interativa, com jogos,
dedicada ao fabrico do biscoito de Valongo.
No Espaço Mãos Na Massa, miúdos e graúdos
poderão experienciar o processo de fabrico
do biscoito. Além da oferta proporcionada
pelas visitas ao espaço, a ORBV conta com

uma agenda de atividades que pretendem
envolver a população local e turística
através de caminhadas pela Rota “Do Grão
Ao Pão”, conferências, show cookings,
workshops, entre outras atividades
atualmente condicionadas pela situação
pandémica, mas que serão concretizadas
logo que a situação epidemiológica o
permita.
Este equipamento cultural resulta da
reabilitação do edifício, até então devoluto,
do Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Valongo e do Teatro Oliveira Zina, cuja
construção remonta, pelo menos, a 1907. A
obra, que contou com o financiamento do
programa comunitário Norte 2020, implicou

VALONGO: UM TERRITÓRIO A DESCOBRIR
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um investimento global de 3.072.224 milhões de euros, incluindo a
aquisição do edifício.
“Este espaço moderno de cultura viva, além do estímulo
à regeneração urbana, irá projetar a força de um invulgar
património ligado à panificação, desde o roteiro do grão ao pão
que liga moinhos de água e de vento, antigas e atuais padarias e
biscoitarias na zona histórica, até à marcante Feira da Regueifa
e do Biscoito. Tudo se conjugará nesta oficina de promoção da
Regueifa e do Biscoito, durante todo o ano, para todo o mundo”,
salienta José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, referindo que “a panificação em Valongo é uma tradição
muito antiga, que surgiu há pelo menos 500 anos, tendo sido os
principais fornecedores de pão ao Porto durante séculos, mas que
estava esquecida e por isso invisível, pelo que este investimento
estratégico visa despertar toda uma comunidade e suas gentes
criativas e talentosas para contarem uma história única, invulgar
e inesquecível a quem nos visita”.
A abertura da ORBV teve de ser adiada por diversas vezes devido
à pandemia COVID-19. A inauguração oficial será agendada
oportunamente. Contudo, frisa o autarca, “não podemos ficar
paralisados pela pandemia, esta abertura, mesmo com os
necessários condicionamentos, é mais uma prova da resiliência da
nossa comunidade”.
José Manuel Ribeiro agradece a todos os que acreditaram
neste projeto e participaram, direta ou indiretamente, na
sua concretização. “Obrigado aos padeiros e biscoiteiros do
município de Valongo de todas as épocas, esta é a homenagem
que melhor podemos fazer a esta gente tão extraordinária, que
sempre acreditou num futuro com esperança, a maior força de
desenvolvimento da humanidade. A Oficina da Regueifa e do
Biscoito é um espaço vocacionado para o futuro, com memórias
e sensações, que nasceu da profunda paixão pela história e
cultura deste fantástico e invulgar município, que nos confere a
força do nosso carácter coletivo e nos caracteriza e distingue no
espaço metropolitano onde vivemos e existimos, quer ao nível
das tradições materiais e imateriais, quer ao nível do património
natural e humano”, conclui.
Além das primeiras visitas, o dia da abertura ficou marcado pela
realização do debate «Regueifa e Biscoito de Valongo - Um Passado
Sempre Presente», no âmbito do ciclo de debates Logomarcas de
Valongo - Salvaguarda da identidade de Valongo.
Não deixar morrer a memória em torno do fabrico do pão e do
biscoito que caracteriza o concelho tem sido também um dos
principais objetivos da Feira da Regueifa e do Biscoito de Valongo
& Mercado Oitocentista, que se realiza desde 2014, superando todos
os anos as melhores expectativas, tal é a adesão da comunidade.
Promovida pela Câmara Municipal de Valongo, em parceria com a
Junta de Freguesia de Valongo, a Feira da Regueifa e do Biscoito de
Valongo & Mercado Oitocentista retrata a nossa tradição, aliandolhe criatividade e inovação. Passa-se o testemunho às gerações
vindouras, fazem-se reviver os saberes, usos e costumes dos mais
velhos. “Estamos a reativar memória e é isso que explica o sucesso
deste evento, juntamente com a comunidade que se envolve
espontaneamente num espírito entusiasta, sempre crescente e
altamente contagiante. Enfeitam-se montras, decoram-se varandas

VALONGO: UM TERRITÓRIO A DESCOBRIR
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“É um
investimento
que vai ter frutos
no futuro. Esta
iniciativa já é
uma marca da
cidade.”
José Manuel Ribeiro
e janelas. Por isso, sentimos a necessidade de alargar a duração
da feira e vamos continuar a apostar no seu crescimento, com
sustentabilidade”, refere José Manuel Ribeiro, manifestando a
esperança de que, em 2021, as condições sanitárias permitam a
realização do certame sem grandes condicionalismos.
“É um investimento que vai ter frutos no futuro. Esta iniciativa
já é uma marca da cidade. Juntamente com a abertura da Oficina
de Promoção da Feira da Regueifa e do Biscoito, vamos conseguir
reativar e afirmar este território que não se resigna a ser apenas
uma periferia, através da cultura, consolidando a sua identidade”,
afirmou José Manuel Ribeiro.
Saiba mais através dos contactos da Oficina da Regueifa e do
Biscoisto:
https://www.oficinadaregueifaedobiscoito.pt/
visitas.orbv@cm-valongo.pt
222 400 014

Feira da Regueifa e do Biscoito cresceu exponencialmente até 2019

26

A 6.ª edição do Concurso da Melhor
Regueifa e Biscoito da Feira 2019 teve como
grandes vencedores a Panfino, na categoria
Regueifa, e a Doce Vale, na Categoria
Biscoito. A Padaria e Confeitaria Neta e a
Padaria do Susão venceram, respetivamente,
o segundo e terceiro lugares, na categoria
Regueifa. A Panfino e a Croquembouche
alcançaram, respetivamente, a segunda e
terceira classificações na categoria Biscoito.
Valongo também se destacou no concurso
7 Maravilhas Doces de Portugal da RTP. Além
da Sopa Seca que chegou à final, passaram
à 1.ª fase eliminatória o Biscoito Trilobite, o
Gelado de Regueifa, o Gelado de Biscoito e a
Lousa de Chocolate.

Confraria do Pão da Regueifa
e do Biscoito passou a ter como
confrades honorários
o empresário Manuel Serrão,
o Parque das Serras do Porto
e a entidade regional
do Turismo do Porto e
Norte de Portugal
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Apesar da pandemia, que tem impedido a realização de grandes
eventos festivos, a comunidade continua a celebrar com orgulho
a logomarca Regueifa e os Biscoitos, com eventos online e de
caráter expositivo. Mesmo não se realizando a Feira, os
biscoiteiros e padeiros continuam de portas abertas.
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Obras da
Oficina de Promoção
do Brinquedo
Tradicional Português
arrancam em 2021
A empreitada foi adjudicada
por 3,7 milhões de euros, com
um prazo de execução de
aproximadamente um ano e meio
As obras de construção da Oficina
de Promoção do Brinquedo Tradicional
Português, que vai nascer na antiga escola
de Cabeda, em Alfena, arrancam em 2021.
A empreitada tem o preço contratual
de 3.658.782,71 de euros, sendo que o
investimento é financiado por fundos
comunitários do Programa Norte2020. O
prazo de execução é de 540 dias.
“A Oficina do Brinquedo vai ter um
impacto semelhante ao da Oficina da
Regueifa e do Biscoito que já abrimos
em Valongo. Será mais um equipamento
para contar a quem nos visitar a história
extraordinária do Brinquedo Tradicional
Português e que terá um impacto muito
importante na dinâmica do nosso
território, particularmente no eixo AlfenaErmesinde”, salientou José Manuel Ribeiro,
na reunião do executivo.

“Temos muita esperança neste projeto
que vai associar a modernidade à
memória e à tradição e que será mais um
importante contributo para concretizar
a estratégia de afirmação do concelho de
Valongo, não só na região, mas também
no País e no Noroeste Peninsular. A
construção da Oficina de Promoção do
Brinquedo Tradicional Português é uma
peça fundamental para a promoção do
Município de Valongo através das suas
marcas identitárias. Mais do que recordar
a história, este projeto pretende preservar
o saber fazer de gerações com abordagens
inovadoras”, considerou o presidente da
Câmara Municipal de Valongo, referindo
que “sejam de madeira, metal ou plástico
injetado, ninguém fica indiferente aos
brinquedos de outros tempos, que se
fabricaram e ainda fabricam não só em
Alfena, mas também em Ermesinde”.

“Esta foi mais uma batalha dura que
conseguimos ganhar, pois só podíamos
avançar com uma obra desta envergadura
com financiamento comunitário. Com este
projeto, que foi o mais complexo de todos,
vamos conseguir executar a 100 por cento
o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano do Município de Valongo,
financiado pelos fundos europeus do
Programa Norte 2020!”, recordou o autarca.
Segundo José Manuel Ribeiro, “a criação
da Oficina do Brinquedo Tradicional visa
congregar a vontade dos artesãos, dos
valonguenses e do poder local autárquico,
traduzindo um sonho muito antigo da
população local, com a necessidade de
preservar e divulgar uma faceta muito
importante da identidade cultural
concelhia. O objetivo é dar a conhecer o
património material e divulgar também
o património imaterial juntando os
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“Este equipamento terá um impacto muito importante na dinâmica do nosso território.”
José Manuel Ribeiro
que criaram e recriam os objetos, para
incentivar partilhas intergeracionais.
O brinquedo tradicional está vivo na
memória de todos nós. O nosso objetivo é
despertar recordações e pôr toda a gente
a brincar”.
A futura Oficina de Promoção do
Brinquedo Tradicional Português terá
trabalho ao vivo permanente, visitas
guiadas interativas, oficinas formativas,

encontros temáticos, um núcleo de
indústrias criativas ligadas ao brinquedo
didático de madeira e serviços educativos.
Serão recriados ambientes oficinais
associados ao brinquedo de chapa e plástico
e será incluído espólio museológico fora do
comum.
Inspirado nas formas geométricas, o
espaço incluirá uma galeria, bem como uma
sala multiusos e a envolvente será adaptada

para encontros de colecionadores,
workshops, arranjo de peças, atividades de
dinamização através da ação das indústrias
criativas e exposições temporárias de
espólios pessoais.
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Festa do Brinquedo
Tradicional
promove uma das
principais marcas
de Valongo

Documentário
«Manuel “Encrenca” - Artesão dos sonhos,
Criador de memórias»

A Câmara Municipal de Valongo continua
a apostar forte na promoção do Brinquedo
Tradicional Português, uma das seis
logomarcas do concelho. Tal como a restante
promoção cultural, as iniciativas presenciais
de 2020 foram canceladas, mas a logomarca
foi celebrada com apontamentos luminosos
no espaço exterior do Centro Cultural de
Alfena e no recinto da festa. Foi também
apresentado um novo documentário
dedicado ao tema, intitulado «Oficina César A Sinfonia dos Brinquedos».

mais alargada, para receber milhares de
pessoas de diferentes gerações com a magia
e o encanto das brincadeiras de antigamente.
Promovida pela Câmara Municipal de
Valongo, em parceria com a Junta de
Freguesia de Alfena, a Festa do Brinquedo
tem logrado preservar, valorizar e divulgar o
brinquedo tradicional enquanto património
identitário do concelho de Valongo,
reforçando a estratégia de afirmação, não só
na região, mas também no País e no Noroeste
Peninsular.

A última edição da Festa foi a maior de
sempre e realizou-se numa extensão ainda

Nesta edição, destacou-se a Homenagem
ao Artesão Manuel Ferreira (Encrenca), cuja
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memória foi perpetuada com a estreia do
documentário «Manuel “Encrenca” - Artesão
dos sonhos, Criador de memórias» e com a
inauguração de uma escultura da autoria de
Cláudia Nair Oliveira, nos jardins do Centro
Cultural de Alfena.
O lançamento do livro «Brinquedo
Tradicional Português – Uma história a
descobrir no concelho de Valongo» foi
outro dos momentos marcantes da mais
recente Festa do Brinquedo, onde também
decorreu a corrida de carrinhos de
rolamentos intergeracional «Gerações em
Rolamentos», um dos projetos vencedores
da categoria Gerações do Orçamento
Participativo Jovem de Valongo.
“A organização desta festa anual dedicada
ao Brinquedo Tradicional Português é
mais um contributo para reforçar a nossa
estratégia de afirmação do Município de
Valongo através das marcas identitárias.

Sejam de madeira, metal ou plástico injetado,
ninguém fica indiferente aos brinquedos de
outros tempos, que se fabricaram e ainda
se fabricam não só em Alfena, mas também
em Ermesinde”, salienta o Presidente da
Câmara Municipal de Valongo, José Manuel
Ribeiro, referindo que “em breve vai avançar
a Oficina de Promoção do Brinquedo
Tradicional Português, um projeto que,
mais do que recordar a história, pretende
preservar o saber fazer de gerações com
abordagens inovadoras”.
Na abertura oficial da última edição
destacou-se ainda a Parada Luminosa
da Criança e do Brinquedo, onde foram
apresentados os trabalhos resultantes do
Projeto «Brincar em Alfena». Atualmente,
esta iniciativa consiste na dinamização de
oficinas e envolve 605 crianças, de 32 turmas
(pré-escolar e 1º ciclo do Agrupamento
de Escolas de Alfena e também do Centro
Social e Paroquial de Alfena ), que através
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de ações práticas e com caráter lúdico
ficarão a conhecer memórias e costumes
relacionados com o Brinquedo Tradicional
Português, uma das principais logomarcas
do Município de Valongo.
Na última edição, além das exposições
alusivas à temática do Brinquedo Tradicional
Português, os visitantes usufruíram
de demonstrações de trabalho ao vivo.
Kappa Jota e Putzgrilla, Augusto Canário,
Heidi e Abelha Maia foram os destaques
da programação do palco principal, mas
todo o recinto da festa foi alvo de uma
grande dinâmica, que incluiu teatro,
dança, passeios a cavalo, jogos tradicionais,
atividades desportivas e apresentações de
grupos de animação itinerante.
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Bugios
e Mourisqueiros
intensificam paixão
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“Paixão”. Esta é a palavra mais utilizada
pelos sobradenses para caracterizar a Festa
da Bugiada e Mouriscada e do São João de
Sobrado, uma tradição secular ímpar que
ganha mais força a cada ano que passa.
Em 2019, coube ao Velho da Bugiada
(António César Ferreira) e ao Reimoeiro
(Ricardo Alves) comandar os exércitos de
os Bugios (Cristãos) e os Mourisqueiros
(Mouros), nesta recriação da luta pela posse
da estátua milagrosa de S. João Baptista,
que se destaca pela grandiosidade e

originalidade da trama, que inverte a ordem
natural dos acontecimentos do quotidiano.
Cerca de mil figurantes trajados com
vestes de veludo colorido dão cor e vida à
tradição ancestral, que anualmente atrai à
vila de Sobrado largos milhares de visitantes,
no dia 24 de junho, o único dia do ano em que
a festa se pode fazer.
Foliões exuberantes e em clara maioria,
os Bugios são de todas as idades e género
e estão resguardados no anonimato por
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máscaras. Por seu lado, os Mourisqueiros são
rapazes solteiros, organizados e aprumados,
que andam com o rosto descoberto.
Os alunos das escolas de Sobrado
realizaram trabalhos manuais inspirados
no chapéu do Bugio e na barretina do
Mourisqueiro, que foram utilizados para
decorar as principais ruas das festividades,
numa parceria que, além do Município,
envolveu a Casa do Bugio e o Agrupamento
de Escolas de Valongo.

A candidatura inventário
nacional do Património Cultural
Imaterial já foi concluída e
submetida na plataforma do
Inventário Nacional.
Este

processo

envolve

a

Câmara Municipal de Valongo,
a Casa do Bugio, a Junta
de Freguesia de Campo e
Sobrado e a Universidade do
Minho e constitui um passo
incontornável para que a Festa
da Bugiada e Mouriscada possa
integrar a lista representativa
do Património Imaterial da
Humanidade da UNESCO.
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Em 2020 a Bugiada
e Mouriscada
festejou-se com
segurança
Num ano atípico, os sobradenses festejaram o São João de
Sobrado em casa com segurança, respeitando com rigor as
normas da saúde pública e da Proteção Civil, e o Município
continuou a aposta na divulgação da Bugiada e Mouriscada como
uma importante marca identitária.
Aliás, foi precisamente a logomarca Bugiada e Mourisca
que estreou o ciclo de debates online «Logomarcas Valongo Salvaguarda da Identidade de um Município», que além de
assinalar a época de São João, permitiu assinalar a reabertura
(no primeiro desconfinamento) do Centro de Documentação da
Bugiada e Mouriscada (CDBM) e o seu sexto aniversário.
Entre outros, foram abordados os seguintes temas: o
sentimento associado face à ausência da festa; a preservação,
estudos e divulgação da festa da Bugiada e Mouriscada; o Registo
no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial; as 7
Maravilhas da Cultura Popular; e as atividades que o CDBM tem
desenvolvido.
No final do debate, foi inaugurada a exposição «Bugios e
Mourisqueiros em Registos Fotográficos» da autoria de André
da Rocha Ferreira, que continua patente no CDBM e poderá ser
visitada por marcação, quando este equipamento cultural reabrir
ao público.
A candidatura da Bugiada e Mouriscada às 7 Maravilhas
da Cultura Popular® de Portugal foi também promovida pelo
Município de Valongo, com o apoio e parceria da Junta de
Freguesia de Campo e Sobrado e da Associação da Casa do
Bugio. Apesar de não ter chegado à final, esta iniciativa muito
contribuiu para valorizar e promover a nossa tradição ancestral.
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A Cultura é o melhor veículo para
promover o território
Município de Valongo é o 3º da AMP com o maior investimento
em atividades culturais e criativas
Valongo deu um salto quantitativo e
qualitativo na área cultural. A dinamização
constante
de
eventos
culturais
diversificados tem tido um impacto muito
positivo na economia local.

a projetar ainda mais o nosso concelho. Entre
os novos eventos implementados pelo atual
executivo, evidenciam-se também a Vila
Doce, em Ermesinde, o Couce em Festa e a
Bienal de Ardósia.

Além dos grandes eventos vocacionados,
especificamente, para a promoção das
logomarcas como a Feira da Regueifa e do
Biscoito & Mercado Oitocentista, da Festa
do Brinquedo Tradicional Português, das
Bugiadas e Mouriscadas e do São João de
Sobrado, comprovam esta dinâmica a Noite
Branca e dos Bombos em Ermesinde, da
Semana das Coletividades de Campo, o LOL
– Festival de Rir, as Festas da Liberdade, os
concertos de Páscoa e Ano Novo, as grandes
exposições e as festas em honra dos vários
santos padroeiros do concelho, entre outras
atividades organizadas e/ou apoiadas pela
Câmara Municipal.

No Museu Municipal de Valongo, ficam
para a história as exposições dedicadas
às Trilobites e à Mineração Romana, um
importante legado para as Serras do Porto,
que deu origem aos dois documentários que
podem ser visionados através dos QR codes
da página 55.

A agenda cultural do Município deu um
grande salto qualitativo, em 2019, com a criação
de mais dois eventos fora da caixa: o Festival
de Literatura Infantojuvenil Onomatopeia; e
o Manifestum Arte de Dizer, que vão ajudar

De acordo com o Instituto Nacional de
Estatística, em 2019, o investimento em
atividades culturais e criativas no concelho
ultrapassou os 4 milhões de euros, o que
faz de Valongo o terceiro município com
maior investimento em eventos culturais
na Área Metropolitana do Porto. A média
de investimento por habitante ultrapassa a
média da AMP e da região Norte.
“Foi uma aposta ganha! Aqueles que
nos acusavam de gastar dinheiro em
festas e eventos, agora criticam-nos pelo

seu cancelamento, o que infelizmente
foi imposto por força das circunstâncias
pandémicas”, refere José Manuel Ribeiro,
ressalvando que a autarquia suspendeu
os grandes eventos, mas não deixou de
celebrar as tradições com eventos online e
expositivos.
“Assim que as condições sanitárias o
permitam, voltaremos a festejar as nossas
tradições e a vibrar com os eventos culturais
que tanta falta fazem e que muito ajudam
a manter a saúde psicológica e económica
da população do nosso concelho”, garante
o autarca, referindo que está mais do que
comprovado que o investimento na Cultura
será uma das soluções para revitalizar
a economia devastada pelas restrições
do combate à COVID-19, contribuindo,
inclusive, para a criação de muito emprego.
A promoção da leitura é outra das
apostas, destacando-se o programa “Ler não
custa nada” e os Encontros com a Escrita na
Biblioteca Municipal de Valongo.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL EM 2019

Interpretações da Banda Musical de São
Martinho de Campo e da Banda Musical de São
Vicente de Alfena nas comemorações de 2020

CULTURA
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COUCE EM FESTA
Na edição de 2019, a Câmara Municipal
apostou na promoção da sustentabilidade
ambiental, disponibilizando um serviço
público de transporte gratuito para levar os
visitantes desde a estação de comboios de
Valongo até à aldeia. Foi também incentivada a
redução de utensílios de plástico de uso único.

VILA DOCE
Promovida pela Câmara Municipal
de Valongo, esta iniciativa pretende
dinamizar um dos espaços concelhios mais
emblemáticos – a Vila Beatriz – localizada na
cidade de Ermesinde, bem como promover
o trabalho dos artesãos e os produtos
gastronómicos locais, assinalando a época
Pascal, com uma programação cultural e
recreativa diversificada a pensar nas famílias.

ALMA DO FADO
Patrícia Silva venceu a nona edição do
concurso de fado amador de Valongo,
Alma do Fado 2019. A jovem de Braga
interpretou o tema “As mãos que trago” de
Amália Rodrigues. Em segundo lugar, ficou
Raquel Castro de Gondomar e, em terceiro,
João Robalinho de Vila Nova de Gaia. O
acompanhamento musical ficou a cargo
de Lino Lobão, Miguel Silva e Miguel Silva
Júnior. Como artista convidada, Rita Ribeiro
empolgou o Fórum Cultural de Ermesinde,
com a sua vasta experiência na canção,
fado e interpretação. Nestas nove edições

da Alma do Fado já passaram pelos palcos
valonguenses 234 concorrentes (95 fadistas
únicos, uma vez que muitos deles repetiram
a sua passagem). Na altura da entrega de
prémios, a vice-presidente da Câmara de
Valongo, Ana Maria Rodrigues, destacou
a qualidade dos intérpretes, referindo a
continuação da aposta do Município de
Valongo neste tipo de eventos culturais.
Em 2020, a iniciativa foi adaptada online,
reunindo os vencedores das edições
anteriores.

X Alma do Fado, edição 100 anos Amália
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A excelência do Teatro em Valongo
Valongo respira Teatro. A pandemia interrompeu abruptamente a
última da edição da Mostra de Teatro Amador, mas assim que houve
condições sanitárias, o público valonguense demonstrou mais uma
vez o amor ao teatro. Nos espetáculos que foi possível realizar ao ar
livre, o público compareceu e cumpriu todas as regras de prevenção
da Covid-19 emanadas da Direção-Geral da Saúde, designadamente a
utilização da máscara e o distanciamento físico.
A peça “A Batalha da Ponte Ferreira”, de Júnior Sampaio, foi
apresentada de 6 a 9 de agosto de 2020, na Ponte do Rio Ferreira, local
da batalha, onde os dois exércitos, liberais e absolutistas, debateram-se
para a travessia do rio.

Ainda em 2020, a Mostra Internacional de Teatro - MIT continuou a
aproximar povos e difundir o teatro internacional, com eventos online
e presenciais. O XXIII ENTREtanto MIT Valongo 2020 transformou-se
numa Homenagem ao Teatro Internacional. Assim, o ENTREtanto
TEATRO produziu três espetáculos com texto e encenação de Júnior
Sampaio, tendo como tema principal a dramaturgia internacional.
A Mostra de Teatro Amador e os restantes festivais de teatro serão
retomados presencialmente, logo que as condições sanitárias estejam
garantidas.

MagicValongo a caminho do 30º aniversário
O 29º Festival Internacional de Ilusionismo - MagicValongo ficará na
história por resistir ao vírus. Embora num formato mais minimalista,
trouxe ao palco do Fórum Cultural de Ermesinde grandes nomes,
nacionais e internacionais, das mais diversas modalidades de magia.

Durante os espetáculos, foram rigorosamente cumpridas todas as
normas da DGS, designadamente a distância de segurança entre o
palco e os espetadores que estiveram sempre de máscara.

CULTURA
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Celebrações dos 30 anos da
Cidade de Ermesinde

A Câmara Municipal de Valongo e a Junta de Freguesia de Ermesinde realizaram, de 13 a 19 de julho, uma série de iniciativas para comemorar
o 30.º aniversário de elevação de Ermesinde a cidade.
Tendo em consideração a atual situação de pandemia e a necessidade de se garantir a segurança de todos, as iniciativas foram adaptadas a
esta nova realidade com uma série de apontamentos culturais alusivos à habitual Feira do Livro e Noite Branca e dos Bombos.
A escultura “Pórtico de Sol” do escultor
Volker Schnüttgen, foi inaugurada no
Centro Cultural de Campo/Museu da
Lousa, no âmbito da primeira Bienal da
Ardósia de Valongo.
Na primeira edição desta iniciativa foi
evocada a história da Ardósia, com relevo
para a dimensão humana do sacrifício
ligado à extração de ardósia.

Documentário «A Pedra Negra de Valongo Uma História Desconhecida»

Apesar da pandemia que tem impedido a realização de muitos eventos programados, a Câmara
de Valongo mantém os protocolos de desenvolvimento cultural. Em 2020, foi aprovada uma verba
de 144 mil euros para 43 associações culturais.
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Câmara de Valongo lança o
Onomatopeia Festival de
Literatura Infantojuvenil
para consolidar gosto pela leitura
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Recorde as edições de 2019 e 2020 do
Onomatopeia Festival de Literatura
Infantojuvenil

A Câmara Municipal de Valongo lançou
em 2019 o primeiro Festival de Literatura
Infantojuvenil - Onomatopeia, para
proporcionar experiências determinantes
para a consolidação do gosto pela leitura
e para o desenvolvimento de uma cultura
estética junto dos mais novos.
“É nossa obrigação garantir e promover
o acesso à leitura, por isso, desde 2014, que
temos vindo a investir muito na promoção
da leitura, porque entendemos que ler faz-nos saber mais, sentir mais e sermos mais
plenos como pessoas, como cidadãos. A
literatura infantojuvenil é, há muito tempo,
determinante para a criação de hábitos de
leitura. Este Festival é mais um contributo
para a formação de uma sociedade de leitores,
pensantes e críticos. Um leitor ativo é uma
pessoa que também se envolve de forma
diferente na vida em comunidade”, salienta o
Presidente da Câmara Municipal de Valongo.

Reinventado e adaptado aos tempos
que se vivem, mas sem perder de vista os
princípios que o movem e os objetivos a
que se propôs na sua 1.ª edição, em 2020,
o Onomatopeia - Festival de Literatura
Infantojuvenil de Valongo juntou online
escritores, ilustradores, leitores, contadores
e escutadores de histórias, num ambiente
descontraído, mas comprometido com
a paixão pela literatura, pela ilustração e
por tudo o que tem o poder de dar asas à
imaginação.
Apesar do evento ter decorrido
maioritariamente nas redes sociais do
Município de Valongo, também houve lugar
a iniciativas nos principais centros urbanos
do concelho para dinamizar o comércio
tradicional, designadamente ilustrações de
montras por Anabela Dias e Adélia Carvalho
(curadora do festival Onomatopeia),
instalações sonoras “Histórias da minha

rua” assinadas por Sandy Gajeiro e ainda
esculturas de Carla Monteiro.
Ondjaki e David Machado, António Mota
e Isabel Zambujal, José Luís Peixoto e Isabel
Minhós Martins foram alguns dos autores que
protagonizaram as batalhas literárias online.
A pensar nos leitores mais novos,
realizaram-se oficinas de língua portuguesa
- de trava línguas ou lengalengas -, leituras
de contos e, a fechar o dia, uma canção de
embalar, interpretada em direto por Mafalda
Veiga, acompanhada de ilustrações de Cátia
Vidinhas, Evelina Oliveira e Sérgio Condeço.
O grupo de teatro Cabeças no Ar e Pés na
Terra, o festival IndieJúnior e as escritoras
Ana Saldanha e Ana Luísa Amaral também
marcaram presença nesta edição do
Onomatopeia.
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Manifestum: Arte de dizer Valongo
Lançado pela Câmara Municipal de
Valongo em parceria com a associação
cultural Exemplo Extremo, o projeto
«MANIFESTUM arte de dizer» avançou
pela primeira vez em 2019 com o objetivo
primordial de sublinhar Valongo como
casa de uma inédita aventura no nosso
país: o alcance incomensurável que a
palavra dita cria.

na vida cívico política de toda a
comunidade. É a cultura que nos define
enquanto seres humanos, sem ela não
há humanidade”, considera o Presidente
da Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, frisando que “apesar
das limitações impostas pela pandemia,
é possível manter uma oferta cultural de
qualidade e resistir ao vírus”.

“Esta iniciativa insere-se numa aposta
muito forte deste executivo municipal na
Cultura, enquanto pilar de formação de
cidadãos mais autónomos e envolvidos

João Rios, Rui Spranger e ASA, MAZE,
António Victorino D’Almeida e Aurelino Costa,
Tiago Gomes e Tó Trips, João Habitualmente,
Lúcia Moniz e Pedro Lamares foram alguns

Manifestum: Arte de Dizer 2020
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dos intervenientes da estreia do MANIFESTUM
arte de dizer Valongo, que terminou com a
primeira apresentação de «Há Palavras que
nos Beijam», com Ana Celeste Ferreira, João
Gesta, Daniel Maia-Pinto Rodrigues, Ricardo
Caló e participantes do Laboratório.

Quintanilha e Valério Romão, Rui Spranger
e Rui David, Rui Xará e Rui Zink foram
alguns dos participantes desta edição que
encerrou com Ana Celeste Ferreira, Ana
Luísa Amaral, Ricardo Caló e formandos do
laboratório «Há Palavras que nos Beijam».

A Palavra foi de novo o território certo do
«MANIFESTUM arte de dizer Valongo 2020».
A edição de 2020 comporta conteúdos
audiovisuais, conversas, laboratórios,
concertos,
intervenções
poéticas
interativas, nos formatos online nas redes
sociais do Município de Valongo e com um
único espetáculo ao vivo, «Estilhaços», no
Fórum Cultural Vallis Longus, cumprindo as
normas do estado de emergência em vigor.

Porque “encaramos a cultura como um
bem de primeira necessidade que podemos
consumir sem sair de casa”, em abril de
2020 realizou-se o MANIFESTUM em casa.
Com apresentação a cargo do jornalista
Miguel Ribeiro, esta iniciativa resultou da
metamorfose do MANIFESTUM arte de dizer.
Ao longo do período de confinamento,
levou a casa de todos a palavra em contexto
literário, de intervenção, musical, etc.,
através da criação e disponibilização de
conteúdos online.

Francisco Geraldes e Pedro Mexia,
Adolfo Luxúria Canibal, Alexandre
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Aposta na iluminação Natalícia
Em 2020, a Câmara Municipal de Valongo
cancelou todas as atividades de animação da
quadra natalícia e das Aldeias de Natal, para
preservar a saúde pública, mas ofereceu à
comunidade a melhor iluminação de sempre,
com o objetivo de manter acesa a esperança e
estimular a economia local.
“Não podemos desligar o Natal, optámos
por festejar em segurança com um grande
‘abraço de luz’ nas cidades de Alfena,
Ermesinde e Valongo e nas vilas de

Campo e Sobrado”, assumiu o Presidente
da Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, referindo que esta
“aposta na melhor iluminação natalícia de
sempre, permitiu alegrar as nossas gentes
e as nossas freguesias. O investimento foi
planeado para três anos e, dessa forma,
reduzindo-se assim os encargos anuais,
para dar um forte sinal de esperança ao
nosso comércio local, um dos setores mais
afetados pela pandemia”.

As verbas não utilizadas da animação
natalícia foram canalizadas para o reforço
do Fundo de Emergência Social.
A maior Árvore de Natal do país, a bola
gigante e as restantes decorações regressam
no próximo Natal, juntamente com a
esperança da retoma das restantes atividades
típicas da quadra, designadamente os
concertos e as Aldeias de Natal.

CULTURA
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Investimento na decoração natalícia
representa 0,0028% do orçamento municipal
Construção e fornecimento das estruturas

2020

2021

2022

46 500 €

46 500 €

46 500 €

75 000 €

45 000 €

30 000 €

38 300 €

38 300 €

38 300 €

20 963 €

—

—

180 763 €

129 800 €

114 800 €

(Árvore e Bola gigantes)
Serviços de iluminação específicos para as
estruturas de Valongo e de Ermesinde
Serviços de aluguer, montagem e
iluminação das restantes estruturas
Construção de sapata de suporte
(empreitada)

Total
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Câmara Municipal
de Valongo capta
300 milhões de euros
de investimento privado
Apesar da pandemia, continuam a
arrancar no concelho vários investimentos
privados. Em 2021, o volume de
investimento captado para o concelho
poderá aumentar para os 350 milhões de
euros, a que correspondem mais de 2000
postos de trabalho criados.
“Desde o primeiro dia em que fui eleito
que me dediquei a promover com toda
a paixão esta terra que me viu crescer,
e a captar investimento, porque é com
investimento que se cria riqueza e postos
de trabalho. O meu objetivo é ultrapassar
os 500 milhões de Euros de investimento
privado realizado no concelho até 2025,
assim tenhamos todas as condições e
obviamente saúde!”, revela José Manuel
Ribeiro.
Um dos exemplos mais paradigmáticos
foi a fixação da plataforma logística da
Jerónimo Martins que estava perdida, pois
a administração já tinha decidido procurar
outro concelho. “Não me resignei, retirei
intermediários do caminho e fui diretamente

falar com eles. E com muito trabalho e respeito
pelos prazos e compromissos assumidos
conseguimos garantir esse importantíssimo
investimento, em Alfena”, recorda o autarca.
Além daquele que foi o maior investimento
privado alguma vez realizado no concelho,
desde 2014 e, até à data, a atual gestão
autárquica conseguiu captar mais 300
milhões de euros de investimento privado
realizado na indústria, no imobiliário e nos
serviços.
“Eu e a minha equipa empenhamo-nos a
fundo na criação de condições para atrair
investimento produtivo, tecnológico e
gerador de emprego para Valongo. Vamos
continuar a trazer investimento para
Valongo: o emprego é a melhor política
social que existe!”, garante o Presidente da
Câmara Municipal.
O facto de Valongo ser reconhecido como
um município modelo ao nível das melhores
práticas na Administração Local também
explica a atratividade das empresas

para se fixarem no concelho. Somos hoje
reconhecidos – e até premiados – em áreas
que vão da educação, da transparência,
da mobilidade acessível e sustentável,
ao desporto, ao ambiente, ao combate
à desigualdade digital e à promoção da
cidadania e democracia participativa.
Pagamos aos nossos fornecedores em
média a 2 dias, praticamente a pronto e isso
nunca aconteceu no passado!”, conclui José
Manuel Ribeiro.
A última edição da EXPOVAL realizou-se
de 4 a 8 de setembro de 2019 com o lema
«Valongo – recordar o passado, viver o
presente, investir no futuro». Cerca de
200 mil pessoas visitaram esta mostra
empresarial, que tem vindo a promover
um conceito audaz de empreendedorismo
como motor de desenvolvimento integrado
sustentável através da divulgação de
atividades e oportunidades de negócio, da
promoção de potencialidades da região, da
atração de investimento e dinamização do
tecido empresarial.
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Em 2021, além da EXPOVAL
-

Mostra

das

atividades

Económicas do Concelho de
Valongo, o Parque Urbano de
Ermesinde
a

deverá

EXPOCIDADES

acolher
do

Eixo

Atlântico, de 1 a 5 de setembro.
Com a realização simultânea
destes dois grandes eventos
de promoção territorial são
elevadas

as

expectativas

daquela que será a Mostra
de

Atividades

Económicas,

com maior impacto na Área
Metropolitana do Porto.
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Casa da Democracia Local
Novos Paços do
Concelho:
Identidade,
Transparência e
Multifuncionalidade

É um edifício que, com a praça em frente, irá desenhar
a forma de uma trilobite. Será um espaço multifuncional
que irá da cultura à educação, passando pela arte e pela
cidadania. Será um edifício disruptivo na forma e nas
funções. Todos os vereadores eleitos vão ter gabinetes ao
lado do presidente, o que será inovador.

As obras da Casa da Democracia Local,
o edifício onde irá funcionar a Câmara
Municipal de Valongo, que se encontra
instalada temporariamente num rés-dochão de um prédio de habitação há mais
de 35 anos, deverão arrancar ainda no
primeiro semestre de 2021. O concurso
público internacional para a sua execução
foi lançado em dezembro de 2020 com o
valor base de 11 milhões de euros.

dimensões: identidade, transparência e
multifuncionalidade”, afirma José Manuel
Ribeiro. “O edifício tem de evidenciar a
identidade mais antiga do território em que
se insere – daí a escolha da trilobite para
estruturar o desenho do edifício e da praça
que lhe vai ficar em frente”.

“Este é o momento certo para lançar uma
obra desta envergadura, pois existem muitos
fundos comunitários. Além de resolvermos o
problema dos serviços municipais dispersos
pelo Concelho, vamos dar um forte impulso
à economia local, ajudando na retoma no
período pós-pandemia da COVID-19”, afirma
José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara
Municipal de Valongo.

As trilobites são os animais mais
importantes do Paleozoico (Era que se
iniciou há 500 milhões de anos) cujos
fósseis existem com abundância nas Serras
de Valongo, hoje parte do Parque das
Serras do Porto. “O edifício tem também
de traduzir, na organização de todos os
seus espaços, o princípio da igualdade de
todos os cidadãos afirmado pelo artigo 13º
da Constituição, bem como a obrigação de
transparência que os poderes públicos têm
em relação a eles”.

Na apresentação pública do projeto
o autarca expôs a visão política que
está na base do projeto e, também, o
que o equipamento pretende oferecer
à comunidade valonguense. “O desafio
que fizemos ao arquiteto tem três

A terceira dimensão requerida ao
arquiteto foi que “funcionem, ao lado dos
serviços municipais, espaços dedicados
à cidadania, à educação e à cultura. E,
também, que alguns espaços significativos
– como a Sala da Democracia – possa

funcionar alternadamente com vários
formatos para reuniões, congressos e
espetáculos.
O arquiteto responsável pelo projeto
– o portuense Miguel Ibraim Rocha –
confirma a complexidade do desafio
que lhe fizeram: “Um edifício que fosse
‘muita coisa’ e, também, os novos Paços
do Concelho. Uma escola de democracia
de proximidade: foi isso que o presidente
da Câmara pediu”, relata.
O caráter multifuncional do edifício
estará logo presente no interior no résdo-chão. Esta será a zona de receção e
de atendimento dos cidadãos, na qual os
serviços administrativos irão interagir com
os munícipes e com os agentes locais: serão
lá os balcões do Urbanismo, dos serviços
Sociais, dos pagamentos, das reuniões
com técnicos municipais, entre outros. O
corredor de acesso à Sala da Democracia
será, também, uma galeria de arte: os
cidadãos, ao mesmo tempo que resolvem
as suas questões na Câmara, poderão ver
exposições temporárias.
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Democratizar a cultura

“Foco na Identidade”

“A Sala da Democracia, que é o espaço
político das reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal, foi concebido para se
transformar facilmente num espaço multifuncional”, descreve Miguel Ibraim Rocha.
“É um espaço que pode albergar até cerca
de 700 pessoas sentadas, ou 1000 pessoas
se estiverem de pé. As cadeiras foram desenhadas por nós e são amovíveis, estando a
sala concebida para as guardar facilmente,
tal como para ter um palco e, depois, recolhê-lo”, continua o arquiteto.

No exterior, o edifício vai funcionar como
a cabeça de uma trilobite – sendo que a
praça foi desenhada para representar as
pleuras deste animal pré-histórico. “Há
um grande foco na identidade”, explica
o arquiteto. “O desenho do conjunto é a
nossa interpretação desse fóssil identitário
deste município e desta região”. No interior
do edifício existirá espaço para a história
identitária de Valongo: as serras e rios,
as trilobites, a ardósia, a pedra negra de
Valongo, o fabrico do pão da regueifa e dos
biscoitos, o brinquedo tradicional português
em madeira, chapa e plástico, a mineração
romana, as bugiadas e mouriscadas, o
património religioso como o Santuário de
Santa Rita, que será contada com recurso às
novas tecnologias.

“Quando for para funções políticas, a sala
terá um “layout”. Quando for, por exemplo,
para um evento musical, o desenho será outro, muito diferente. Quando for para um
congresso ou conferência, o plano da sala
voltará a mudar”.
Ainda no rés-do-chão, haverá um dos
locais emblemáticos do edifício: a Sala de
Imersão Virtual. “É um espaço onde, com as
atuais tecnologias digitais, se poderá visitar
– corredor a corredor, sala a sala, parede a
parede – museus de todo o mundo, a Muralha da China, entre outros destinos e património que só as minorias com capacidade
monetária conhecem”, descreve o presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro. “Será o
contributo do município para democratizar
o acesso ao conhecimento e à cultura”.

Vídeo da apresentação do projeto

“A Casa da Democracia
Local será o contributo
do município para
democratizar o acesso
ao conhecimento e à
cultura”, garante José
Manuel Ribeiro.
O arquiteto afeta alguma modéstia
quanto à inspiração das opções estéticas
e funcionais que foram tomadas: “O nosso
papel foi muito facilitado, uma vez que, em
muitos casos, só nos coube colocar em bom
desenho arquitetónico as muitas ideias que
o presidente da Câmara tem.”

Em frente, a nova praça. Segundo
Miguel Ibraim Rocha, “é uma praça que vai
alterar completamente a centralidade de
Valongo”. Serão 8 mil metros quadrados
abertos à comunidade: “Uma verdadeira
Praça da Democracia de Proximidade
como deve ser a Democracia Local”,
resume José Manuel Ribeiro.
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O valor da igualdade
Junto aos serviços administrativos, no
rés-do-chão, nasce uma escada que vai
para o 1º andar – onde se situarão serviços
municipais – e para o 2º andar – onde
estará a Presidência e toda a vereação e os
restantes serviços municipais. “O desafio
que lançámos ao arquiteto foi: fazer da
nova Câmara o edifício da democracia
de proximidade e de uma administração
pública mais próxima das pessoas,
ref letindo os seus valores simbólicos
da cidadania ativa, da transparência, da
igualdade e do rigor”, completa por seu
lado José Manuel Ribeiro.

Pegada ecológica mínima

Falar com os funcionários, promover a sustentabilidade

Todo o edifício tem a preocupação
de minimizar a pegada ecológica, seja
pelo desenho da sua estrutura, seja
pelas técnicas construtivas que prevê,
seja pelos materiais usados, seja pelas
tecnologias que irá instalar. Na cobertura
haverá 2.000 m² de painéis solares, os
quais, durante boa parte do ano, irão
injetar mais energia na rede pública do
que aquela que o edifício consome: o
que se pretende é que, no final de cada
ano, o edifício não consuma mais energia
elétrica do que aquela que produz.

Antes de conceber os novos Paços do
Concelho o arquiteto Miguel Ibraim Rocha
falou com todos os funcionários que
trabalham no edifício atual.
“Para além de querer perceber as
dificuldades atuais, precisava de saber quais
são os seus desejos, as suas expectativas,
as suas preocupações”, conta o arquiteto.
São dois os principais problemas sentidos
hoje pelos funcionários: “Falta de espaço”,
“falta de luz”.
A Câmara atual já não possui capacidade
para acomodar todos os seus funcionários
e está instalada num rés-do-chão de um
edifício de habitação desde 1989, o que é
totalmente desajustado.

O que Miguel Ibraim Rocha e a sua equipa
desenharam para o futuro edifício são
espaços que, não só conseguem absorver
os cerca de 300 funcionários atualmente
dispersos por diferentes edifícios do
município, como prevê o crescimento que
possa existir no futuro com a transferência
de competências do Poder Central para a
Administração Local: o novo edifício poderá
acomodar até 450 funcionários.
“Está tudo concebido para ser muito
elástico, quase tudo pode subir e descer
de forma a encaixar mais pessoas num
ambiente de trabalho que manterá a sua
qualidade”, garante o arquiteto. “E sempre
com luz natural!”.
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Antigo
Cinema de
Ermesinde
vai ser
recuperado
Entretanto, após dois anos
de negociações, a autarquia
conseguiu chegar a acordo com
os proprietários dos terrenos
contíguos ao Parque Urbano de
Ermesinde (Rua José Joaquim
Ribeiro Teles), de modo a evitar
mais construção e garantir a
preservação daquele espaço
verde.

“Salvamos

aqueles

terrenos de mais construção”,
frisou o presidente da Câmara
Municipal. O investimento (pago
a 20 anos) foi de 750.000€.
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Está dado o primeiro passo para a reabilitação de mais um
edifício histórico do concelho. A Câmara Municipal de Valongo já
formalizou a proposta de aquisição do Antigo Cinema de Ermesinde
ao Centro Social de Ermesinde.
O Presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, e o Presidente da
Junta de Freguesia de Ermesinde, João Morgado, manifestam a
esperança de que se inicie, em breve, o processo de recuperação
deste património cultural para que seja novamente colocado ao
serviço da comunidade.
“Aguardamos com expectativa o desfecho do processo negocial
com o Centro Social de Ermesinde para a compra do Antigo Cinema,
para dar resposta ao anseio da comunidade que há muito reivindica
a requalificação deste espaço emblemático da cidade, onde é
necessário investir vários milhões de euros”, salienta José Manuel
Ribeiro. Sem revelar detalhes que possam prejudicar o processo,
o autarca frisa que se trata de um valor justo, tanto para o erário
público, como para o Centro Social de Ermesinde.
Abandonado há décadas, o antigo Cinema de Ermesinde faz
parte da memória coletiva da cidade, pois foi aqui que muitos
ermesindenses viram um filme pela primeira vez. “É uma profunda
dor na alma ver o estado a que chegou o antigo cinema de
Ermesinde”, lamenta José Manuel Ribeiro.
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Espaços Cidadão da Gandra e do Susão
reforçam rede de proximidade administrativa

O Espaço Cidadão da Gandra funciona
desde fevereiro de 2020 na Galeria
Comercial da Passagem Inferior do Edifício
de Passageiros da Estação de Ermesinde, na
entrada pela Rua Eng. Armando Magalhães,
servindo uma área de alta densidade
populacional.
“Continuamos a investir na modernização
administrativa e na descentralização dos
serviços públicos, combatendo a infoexclusão
e promovendo a igualdade social, a coesão
e o desenvolvimento do território. Muito
mais do que meros balcões de atendimento,
os nossos Espaços Cidadão são elos de
ligação com a comunidade”, salienta José
Manuel Ribeiro, referindo o exemplo dos
Espaços Cidadão serem também pontos

de acesso à rede municipal de bibliotecas,
disponibilizando aos mais de 13.000 leitores
inscritos a possibilidade de requisitar e
devolver os livros em locais mais próximos
das suas residências ou empregos.
O investimento no Espaço Cidadão da
Gandra foi de 70 mil euros.
Entretanto, já começaram as obras do
próximo Espaço Cidadão de Valongo, que
também vai ficar estrategicamente localizado
no Apeadeiro do Susão.
A empreitada está orçada em 88 678,64 €.
Com a abertura deste novo espaço público,
o Município de Valongo reforça a sua rede
de proximidade administrativa constituída

por oito pontos de atendimento estratégicos
onde os cidadãos podem aceder a mais de
170 serviços públicos centrais e locais.
Alterações de moradas, renovação
da Carta de Condução ou do Cartão de
Cidadão, Chave Móvel Digital, Registo
Criminal, entrega de processos de obras
e pagamento de refeições escolares são
alguns exemplos das dezenas de serviços
disponíveis nos Espaços do Cidadão do
concelho de Valongo, que só durante o ano
de 2019 totalizaram 64 417 atendimentos.
E m 2020 , a p e s a r d a p a n d e m ia , f o r a m
r e g is t a d o s 49 415 ate n d i m e nto s , n o s
d i ve r s o s E s p a ço s Cid a d ã o.
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Município de Valongo adquire terreno
para a nova Junta de Freguesia de Alfena
A Câmara Municipal de Valongo adquiriu
no dia 22 de dezembro de 2020 o terreno
do futuro edifício da Junta de Freguesia de
Alfena, que vai ficar localizado na Rua de São
Vicente, junto ao novo Centro de Saúde.
“Esta é a melhor prenda que a cidade
de Alfena poderia receber. A nova sede da
freguesia vai nascer na melhor localização
possível e fazer parte da zona nobre da

cidade, junto ao Parque Vale do Leça, e
próximo do Centro Cultural de Alfena e do
futuro Auditório de São Vicente”, salientou o
Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro, numa visita simbólica
ao terreno com o Presidente da Junta de
Freguesia de Alfena, Arnaldo Soares.
“Vamos continuar a colaborar com a
Freguesia de Alfena e fazer tudo o que

estiver ao nosso alcance para que o projeto
se concretize o mais rápido possível, porque
é isso que a comunidade exige de nós”,
concluiu José Manuel Ribeiro.
O terreno que será doado pelo Município
de Valongo à Freguesia de Alfena em ato
formal custou 220 000 € e tem 1898 metros
quadrados.

Obras do futuro Auditório de São Vicente
em Alfena já arrancaram
O Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro, a convite do
Presidente da Direção do Centro Social e
Paroquial de Alfena, Padre Manuel Fernando,
acompanharam o início das obras do futuro
Auditório de São Vicente, que arrancaram no
final de dezembro de 2020.
O equipamento, que está a ser construído
no antigo cinema de Alfena, terá capacidade
para 400 lugares sentados e será o maior
do género no concelho de Valongo,
distinguindo-se, também, pela qualidade da
obra que privilegia a segurança e o conforto
térmico e acústico do auditório.
Este espaço permitirá uma utilização
flexível e adaptável a diferentes tipos de
eventos,
designadamente
espetáculos,
concertos e exposições. A conclusão das
obras está prevista para julho de 2021 e o
orçamento é de aproximadamente 500 000 €.
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Inaugurada sede do Parque das Serras do Porto
Projeto intermunicipal implementa ações
e equipamentos no terreno
O Ministro do Ambiente e da Ação
Climática, João Pedro Matos Fernandes,
e os autarcas de Valongo, José Manuel
Ribeiro, de Paredes, Alexandre Almeida, e
de Gondomar, Marco Martins, inauguraram,
a 23 de dezembro de 2019, a sede da
Associação de Municípios Parque das Serras
do Porto, que fica localizada na Rua do
Padrão, n.º 27, em Valongo (antigo Tribunal
do Trabalho e Conservatória de Valongo).
Trata-se de um edifício icónico, construído
há mais de um século e localizado no centro
da cidade de Valongo. A requalificação e
adaptação a novas funções implicou um
investimento superior a meio milhão

de euros, comparticipado por fundos
comunitários. Para além das indispensáveis
zonas de trabalho, a recuperação do
edifício incluiu áreas de exposição, um
pequeno auditório e uma biblioteca. Nesta
cerimónia de inauguração, procedeu-se,
também, ao ato de tomada de posse do
novo Presidente do Conselho Executivo da
Associação de Municípios Parque das Serras
do Porto, Alexandre Almeida, e também
ao ato de formalização do contrato de
comodato relativo à cedência de utilização
do edifício. O Parque das Serras do Porto
é um projeto inovador e ambicioso que
está a ser desenhado desde 2014 pela

mão dos municípios de Valongo, Paredes
e Gondomar, que partilham um território
com cerca de 6.000 hectares que inclui as
Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores,
Santa Iria e Banjas. Nesta área já classificada
como Paisagem Protegida Regional, os
visitantes podem desfrutar da imensa
beleza cultural e paisagística de serras,
vales e rios. Num território que já foi mar,
podem descobrir-se as trilobites (animais
marinhos muito mais antigos do que os
dinossauros), minas de ouro subterrâneas
com 2.000 anos (o maior complexo do
género do Império Romano), aldeias
pitorescas, plantas e animais raríssimos,
entre outras maravilhas de um local que
é também o “livro geológico” mais antigo
de Portugal.
Arrancou no dia 14 de setembro de 2020
a implementação da Rede de Percursos
Pedestres do Parque das Serras do Porto, que
contempla uma Grande Rota e 19 Pequenas
Rotas de trilhos distribuídos por todo o
território desta infraestrutura verde que
partilha territórios de Paredes, Gondomar
e Valongo.
A Rede de Percursos Pedestres é o
primeiro equipamento de usufruto a ser
implementado de forma integrada pela
Associação de Municípios Parque das
Serras do Porto, com a expectativa de um
elevado reconhecimento e recetividade
por parte da população e dos visitantes.
Além da promoção territorial, será também
relevante do ponto de vista da gestão desta
paisagem protegida regional.
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No lançamento do projeto, que teve
lugar no anfiteatro do Parque da Senhora
do Salto, em Aguiar de Sousa, foi também
apresentado o projeto de requalificação das
margens dos rios Ferreira e Sousa, incluindo
a execução de três Laboratórios Rio, com o
apoio do Fundo Ambiental.
Estes dois projetos são de especial
relevância para a o Parque das Serras
do Porto, pois irão contribuir de forma
significativa para a valorização ambiental
e turística desta paisagem protegida.
O Parque das Serras do Porto acolheu,
no dia 9 de outubro, a visita da Secretária
de Estado do Turismo, Rita Marques, numa
articulação estreita com a Turismo do Porto
e Norte de Portugal. O Parque das Serras do
Porto, fruto da sinergia entre os Municípios
de Gondomar, Paredes e Valongo,
assume uma posição estratégica na Área
Metropolitana do Porto, enquanto território
de elevado valor patrimonial e de inegável
potencial para o turismo, nomeadamente
de natureza, que surpreende e cativa quem
o visita.
O Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro, tomou posse
como Presidente do Conselho Executivo da
Associação de Municípios Parque das Serras
do Porto, no dia 27 de novembro de 2020.
“É um orgulho presidir pela segunda
vez a esta associação. Este projeto de
várias gerações será um exemplo da
força de vontade do poder local”, disse
o autarca, no ato de tomada de posse,
que se realizou no Auditório Dr. António
Macedo, em Valongo.

Documentário

Documentário

Documentário

“Parque das Serras do Porto”

“No Rasto das Trilobites”

“Mineração Romana em Valongo”
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Parque Vale do Leça avança no terreno
em Alfena e Ermesinde
O projeto global de valorização das margens
do Rio Leça, que no concelho de Valongo
atravessa as freguesias de Alfena e de Ermesinde,
já está a desenvolver-se no terreno.

A próxima etapa tem um custo estimado
em 1 471 748,87 € e o projeto, já aprovado em
reunião de câmara, será executado por fases ao
longo de três anos.

Além das expropriações necessárias para
executar os projetos, estão já em curso diversas
empreitadas, designadamente a recuperação
da galeria ripícola com recurso a técnica
de engenharia natural e a Construção de
Horta Biológica e Pomar - Parque do Leça, em
Ermesinde.

As intervenções incluem a recuperação de
margens e melhoria das condições de drenagem
num troço do rio Leça com recurso a técnicas
de engenharia natural, a reconstrução de uma
ruína de um moinho de água, a criação de rede de
percursos pedonais e cicláveis, e a implementação
de hortas familiares, inclusivas e acessíveis.

Entretanto, está a nascer a Associação de
Municípios - Corredor do Rio Leça, que tem
como objetivo a criação e gestão do Corredor
do Rio Leça, bem como a promoção ambiental,
a valorização da natureza e da vida ao ar livre.
A Câmara Municipal de Valongo também
já aprovou a adesão a esta associação que
funcionará em moldes semelhantes à Associação
Parque das Serras do Porto, por sugestão do
Presidente da Câmara de Valongo.

Recuperação das margens do Leça, em Ermesinde, com recurso a técnicas de engenharia natural

Construção de Horta e Pomar do Parque do Vale do Leça, em Ermesinde

Terrenos expropriados em Alfena para prolongamento do Parque do Vale do Leça
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Inaugurado Parque da Quinta do Passal
O Parque da Quinta do Passal, em Campo,
abriu ao público no dia 30 de junho. Com
mais de 6 hectares de área verde, o espaço de
lazer de fruição pública inclui, também, uma
Horta Pedagógica, um Pomar Comunitário,
um Parque Infantil e instalações sanitárias.
Este equipamento público é mais uma peça
que vem completar o projeto do Centro Cívico
de Campo, que inclui já a nova Alameda de
Campo e o parque de estacionamento junto
à Igreja e o Espaço Multiusos junto ao edifício
da Junta de Freguesia. Neste espaço verde de
6 hectares, cedido ao Município de Valongo
em regime de comodato, vai avançar um
investimento para a criação de um complexo
de piscinas abertas.

O complexo de piscinas ao ar livre terá capacidade para 500 pessoas. O concurso público será lançado no primeiro
trimestre de 2021. O orçamento estimado é de um milhão de euros.
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Parque de Lazer da Lomba concluído
O Parque de Lazer da Lomba, localizado nas margens do Rio Ferreira, em Sobrado, está
pronto e será inaugurado quando a situação pandémica assim o permitir.
O investimento de 282.850,35€ permitiu revitalizar o espaço e devolvê-lo à comunidade,
tornando o local aprazível e atrativo a todo o tipo de gerações.
A empreitada incluiu o reperfilamento da Rua Central da Lomba, criação de
estacionamento, construção de casas de banho, numa intervenção que procurou
manter a morfologia do terreno, com a colocação de equipamentos de lazer e de
manutenção física, tais como churrasqueiras, bancos e mesas para piquenique, assim
como zona para street basquetebol, jogo da malha, recinto para prática do futebol,
andebol e voleibol de praia.
Este novo espaço de lazer ao ar livre e de fruição gratuita tem uma área total de
12.540 metros quadrados e foi construído em terrenos cedidos pela Junta de Freguesia.
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Centro Veterinário Municipal vai ser
ampliado e terá uma piscina para cães
O Município de Valongo está na
vanguarda da defesa dos animais. Têm
sido desenvolvidas inúmeras iniciativas,
nomeadamente na promoção da adoção,
no apoio da esterilização, da vacinação e
identificação eletrónica de animais.
Só em 2020 foi efetuada a esterilização
de 111 animais errantes, quer em colónias
CED, quer em animais para adoção, sendo
também comparticipada a esterilização
de animais de pessoas carenciadas através
de cheque veterinário.
As 4 campanhas de adoção realizadas,

juntamente com a abertura permanente
dos serviços, permitiram que 38 animais
fossem adotados. A todos os animais
adotados é oferecida a esterilização,
vacina e o chip de identificação eletrónica.

jaulas disponíveis, pois as atualmente
existentes estão lotadas. Esta obra que
terá um prazo de execução de seis meses
permitirá aumentar a capacidade para 57
jaulas e incluir uma piscina para cães.

Já a campanha de vacinação antirrábica
e de identificação eletrónica a baixo custo
resultou em 395 animais vacinados e 291
dispositivos de identificação eletrónica
colocados.

Será dada continuidade, neste ano, à
campanha de esterilização de colónias
de gatos CED e dos animais de pessoas
carenciadas. Em janeiro de 20121 iniciou-se a oferta de microchips a detentores
carenciados.

Neste ano de 2021, está prevista a
expansão do Centro de Recolha Oficial
que quase quadruplicará o número de

O Centro Veterinário Municipal está a
reaproveitar máquinas de lavar e secar,
transformando-as em abrigos para gatos
de colónias de rua, depois de adaptadas e
decoradas. As primeiras foram para o Hospital
de Valongo e para a Escola Básica Vallis Longus.
Além de proporcionar abrigo e conforto
aos gatos das colónias, este projeto permite
reaproveitar um desperdício doméstico de forma
original e gratuita.
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Valongo é o 6º município da AMP com
água, saneamento e RSU mais baratos
O preço dos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos
urbanos (RSU) no Município de Valongo é o sexto mais baixo da Área
Metropolitana do Porto (AMP).
“Sempre fui contra este tipo de concessões, porque se trata de um
bem essencial, mas neste caso não temos condições para rasgar o
contrato, porque a empresa cumpre a sua parte. Contudo, quando
renegociamos o contrato, exigimos sempre que as atualizações
tarifárias não ultrapassassem a média dos preços praticados na
Área Metropolitana do Porto e isso também tem sido cumprido”,
afirma José Manuel Ribeiro, referindo que o pagamento das
rendas devidas ao Município e a criação dos tarifários social e
para famílias numerosas foram outras conquistas do complexo
processo de negociação deste contrato, que o atual executivo
herdou em completo desequilíbrio financeiro.
“Não fomos nós que trouxemos este contrato para Valongo, mas
conseguimos garantir o interesse público e evitar mais consequências
negativas para a comunidade”, garante o autarca.
O atual Executivo optou por reequilibrar o contrato, pois o resgate
implicaria uma pesada dívida para o erário público, que foi estimada
em mais de 40 milhões de euros.

Lançada obra de ampliação e
remodelação da ETAR de Campo
O Ministro do Ambiente e da Transição
Energética, João Pedro Matos Fernandes,
presidiu à cerimónia de colocação da primeira
pedra da obra de ampliação e modernização
da Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) de Campo, onde intervieram também
o Presidente da Câmara Municipal de
Valongo, José Manuel Ribeiro, o Presidente
da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre
Almeida, e o administrador da Be Water/
Águas de Valongo, Alberto Carvalho Neto.
A empreitada envolve um investimento de
mais de cinco milhões de euros e vai permitir
a duplicação da capacidade de tratamento
do equipamento, localizado na margem do
Rio Ferreira. Além de aumentar a capacidade
de tratamento da ETAR de 51.317 habitantes
para 98.278 habitantes, este investimento
vai acabar com o “calvário” dos maus cheiros
na zona e valorizar o Rio Ferreira e a área de
paisagem protegida do Parque das Serras do
Porto. A atual ETAR está a funcionar desde

1999, servindo a população das freguesias
de Valongo, Campo e Sobrado, do concelho
de Valongo, e as freguesias de Gandra,
Rebordosa, Lordelo, Duas Igrejas, Astromil
e Vilela, do concelho de Paredes. A Águas de
Valongo apresentou em 2015 uma candidatura
para “Ampliação e Remodelação da ETAR
de Campo-Valongo” no âmbito do POSEUR
– Programa Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos. A obra vai

receber uma contribuição de quase 3,3
milhões de euros de fundos comunitários
e implica a construção da terceira linha de
tratamento e ajustamentos em alguns órgãos
de tratamento, nomeadamente uma etapa
adicional no processo de tratamento da fase
sólida, que inclui a construção de um digestor
anaeróbio mesofílico com aproveitamento do
biogás para aquecimento.

AMBIENTE

Cidadãos de Valongo
fazem de 2020 um ano
excecional na reciclagem
“Temos feito um trabalho gigante e invisível
na gestão de resíduos, apostando na recolha
seletiva porta a porta. Em 2014, em matéria
de reciclagem, o município de Valongo
encontrava-se em 6º lugar entre os oito
municípios do universo da LIPOR. Em 2020
passámos para o 2ºlugar!”, congratula-se José
Manuel Ribeiro.
Apesar da pandemia, que abrandou
a atividade económica sobretudo na
restauração e no comércio, na vertente
residencial, as famílias continuaram a
separar corretamente os seus resíduos
encaminhando-os para a reciclagem.
Para o desempenho do município de
Valongo, em matéria de reciclagem, tem cada
vez mais peso o projeto de recolha seletiva
porta a porta residencial – RECICLAR É DAR +,
iniciado em outubro de 2016, e que abrange
mais de 6.500 alojamentos (moradias e
edifícios), onde se inclui também a recolha de
resíduos orgânicos (restos alimentares).
“É nossa intenção abranger 90% das
habitações até 2030 com este novo sistema
de recolha”, revela o autarca. Com este
alargamento e os que estão previstos
para Ermesinde e Valongo, brevemente, o
Município de Valongo passará a ter cerca de
10.800 alojamentos com recolha seletiva porta
a porta, abrangendo aproximadamente 25
700 pessoas, o que representa cerca de 26%
da população.
São já 12 as áreas abrangidas (Lombelho,
Barreiro, Baguim, Cabeda zonas da
freguesia de Alfena, Quinta da Lousa, Susão,

RECOLHA
SELETIVA PORTA
A PORTA JÁ
ABRANGE 17% DA
POPULAÇÃO

Valongo é o segundo
concelho da Lipor com
maior taxa de reciclagem
Outeiro do Linho e Encosta do Vale, zonas
da freguesia de Valongo, Montes da Costa,
Bela e Palmilheira, zonas da freguesia de
Ermesinde).
No âmbito deste projeto, o município,
em cada moradia/edifício, oferece
contentorização para o acondicionamento
dos diversos resíduos, que são recolhidos
da seguinte forma:
— A recolha dos resíduos orgânicos (restos
alimentares) é realizada às segundas-feiras,
quartas-feiras e sábados;
— A recolha do papel/ cartão é realizada às
terças-feiras;
— A recolha das embalagens é realizada às
quintas-feiras;
— A recolha do vidro é realizada ao sábado
(de quinze em quinze dias);
— A recolha do lixo (resto) é realizada só à
sexta-feira.
Os últimos dados que temos apontam para
uma taxa de 66% de adesão. No entanto, nas
zonas referidas existem ainda equipamentos
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Neste projeto desenvolvido
em parceria com a Lipor,
destaca--se
também
a
componente solidária, uma
vez que os resíduos recicláveis
entregues reverterão a favor
dos Bombeiros Voluntários
de Ermesinde e de Valongo.
Ou seja, quanto maior for
a quantidade de resíduos
separados corretamente, maior
será o donativo entregue a
ambas as corporações.

de utilização coletiva na via pública que serão
retirados à medida que o projeto avança, o que
provocará o aumento da taxa de adesão.
“Abra a porta à reciclagem em segurança
sanitária. Serão disponibilizados todos os
recursos necessários à sua adesão, com
entrega de equipamentos em condições
de segurança sanitária, de acordo com as
exigências de saúde pública e mitigação
de riscos que caracterizam a época que
vivemos atualmente. Contamos com a sua
colaboração!”, apela o Presidente da Câmara
Municipal de Valongo.
Face ao objetivo de alargar este serviço a
toda a população do Município, o autarca
apela “à adesão e à participação na correta
deposição dos resíduos, tornando este
projeto num caso de sucesso e de promoção
da Sustentabilidade do Território”.
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Câmara luta ao lado da população pelo
encerramento e descontaminação
do Aterro de Sobrado
A Câmara Municipal de Valongo está ao
lado da população de Sobrado na luta pelo
encerramento e pela descontaminação
do Aterro de Sobrado. É uma luta mais do
que justa, que reúne o consenso de toda a
comunidade e de todas as forças políticopartidárias do concelho de Valongo.
“Acredito que aquele aterro vai ser
encerrado a curto prazo porque foi mal
licenciado e porque é um atentado ao
ambiente, à saúde e à qualidade de vida
da população. O interesse público norteia
sempre as ações da Câmara. É por isso
que continuaremos firmes na defesa da
população. A seu tempo, os tribunais dar-nos-ão razão”, defende José Manuel Ribeiro,
que tem participado em todas as iniciativas
organizadas pela população em defesa
desta causa.
O autarca salienta, também, a coragem
de uma população que se organizou e que
constituiu uma associação, a qual está a
fazer história em Portugal e no estrangeiro.
“Não tenho dúvidas que foram as denúncias
públicas das populações que chegaram
a órgãos de comunicação internacionais,
designadamente à Reuters e à Sky News, que
levaram à proibição de deposição de amianto
em aterros e à suspensão da importação de
resíduos do estrangeiro. No fundo, todo o
país está a beneficiar com esta luta”, refere
o autarca.
Apesar de ainda não se ter conseguido
encerrar o aterro, já foram ganhas algumas
batalhas. Além do reconhecimento mediático,
na sequência desta luta e das inspeções de que
foi alvo, a empresa teve de começar a cumprir
as regras básicas de gestão de um aterro,
designadamente cobrir com terra cada camada
de lixo, o que tem diminuído os maus cheiros.
“Isto, contudo, não é suficiente: a única
solução é o encerramento e descontaminação
do local, que está demasiado próximo das
escolas e das casas!”, frisa José Manuel Ribeiro,
apelando à população para ter esperança e
prosseguir esta luta.

A caminhada do protesto, realizada no feriado de 10 de junho de 2019, foi a primeira
grande iniciativa organizada pela Associação Jornada Principal.

Ação de denúncia realizada em fevereiro de 2020.

Intervenção na vigília de luta contra o aterro realizada a 11 de setembro de 2020.

Na revisão do PDM que está em curso, a autarquia vai deixar bem claro que não permitirá
este tipo de atividade no nosso concelho, seja em Sobrado ou noutra freguesia. Segundo
José Manuel Ribeiro, “o Município já sofreu demais com este tipo de atividade nefasta para
o ambiente e para a saúde das pessoas. Ainda ninguém se esqueceu dos maus cheiros da
Fertor em Ermesinde, onde agora está o parque Aventura da Lipor. É tempo de investir em
soluções sustentáveis para Valongo que deve ser um concelho verdadeiramente amigo
do Ambiente”. Entretanto, estão já em vigor medidas preventivas, para travar quaisquer
intenções de ampliação do aterro, antes mesmo da entrada em vigor do novo PDM.
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Município de Valongo empenhado na
reflorestação de espécies autóctones
Com bom Ambiente, Valongo dá um sinal
claro de tudo aquilo que somos e o caminho
que queremos seguir. A comunidade,
incluindo os funcionários do Município,
tem participado ativamente nas ações
de plantação, controlo de invasoras e
manutenção de áreas reflorestadas.
No âmbito do projeto FUTURO – projeto das
100.000 árvores na Área Metropolitana do
Porto, decorrente da parceria com o CRE.Porto,

entre outubro de 2013 e dezembro de 2020,
foram plantados 16.365 árvores e arbustos
nativos nas áreas florestais do concelho,
abrangendo 3023 voluntários.
O sobreiro, o carvalho alvarinho, o
medronheiro, o azevinho, o Pilriteiro e
o jasmineiro são algumas das espécies
autóctones que estão a crescer no terreno e a
transformar a mancha florestal do concelho.

Também em parceria com o CRE.Porto e no
âmbito do FUTURO, o Município de Valongo
tem em curso o projeto «A Natureza é a
Melhor Sala de Aula», que envolve as escolas
dos vários agrupamentos do concelho,
promovendo o contacto de crianças e jovens
com o meio natural.

Ação de Controlo de plantas invasoras
Agir para proteger e conservar as Serras de Valongo!
Este foi o mote da iniciativa promovida no dia 15 de outubro pelo
Município de Valongo, no âmbito da 1ª Semana Nacional sobre Espécies
Invasoras. A ação de controlo contou com a participação da Escola
Secundária de Valongo através dos projetos Eco-Escolas e Jovens
Repórteres do Ambiente.
E porque “ Lixo no chão Não”, os alunos participaram, de forma cívica
e educativa, na recolha de lixo, ao longo do trajeto até à aldeia de
Couce. Primeiro, foram os alunos do 11 CT3, depois juntaram-se outros,
igualmente empenhados e envolvidos em alertar a comunidade para os
problemas ambientais, de modo a garantir a conservação da natureza.
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Nova Esquadra da PSP em construção no
antigo Mercado Municipal
A nova esquadra da PSP de Valongo
vai ficar localizada no antigo Mercado
Municipal de Valongo. O ato público de
consignação da empreitada contou com
as presenças do Ministro da Administração
Interna, Eduardo Cabrita, do Presidente
da Câmara Municipal de Valongo, José
Manuel Ribeiro, e do Diretor Nacional
da PSP, Superintendente-Chefe Manuel
Magina da Silva.
A reinstalação da esquadra da PSP de
Valongo no antigo mercado municipal
implica um investimento de 800
000 € assegurado pelo Ministério da
Administração Interna e resulta de um
contrato de cooperação interadministrativo
entre o Município de Valongo, a Secretaria-Geral da Administração Interna e a Polícia
de Segurança Pública, ficando a cargo da

autarquia as obras de adaptação do edifício
para o dotar das condições funcionais e
operacionais adequadas ao cumprimento
da missão pública desta força de segurança.
O prazo para a execução da empreitada é
de 300 dias.
“Finalmente vamos conseguir resolver
um problema com 29 anos, através
da transformação do antigo Mercado
Municipal de Valongo numa nova esquadra,
para substituir as atuais instalações na Rua
Joaquim Marques dos Santos, que além
de estarem degradadas são desajustadas
para as funções das forças de segurança”,
salientou José Manuel Ribeiro.
“Hoje é um dia feliz”, disse o Diretor
Nacional da PSP, Superintendente-Chefe
Manuel Magina da Silva, salientando o

fator motivacional deste investimento em
boas condições de trabalho para as forças
de segurança.
Eduardo Cabrita salientou a coordenação
de esforços e a parceria com as autoridades
locais que tornaram possível esta obra.
Após 45 dias de estado de emergência, o
Governante elogiou o comportamento
exemplar dos portugueses e o desempenho
das autoridades nestes tempos de
pandemia, referindo que a realização
deste tipo de atos públicos “é um sinal da
retoma da normalidade e da reconquista
da liberdade”.
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Personalidades e Instituições distinguidas pela Câmara Municipal de Valongo
A Sessão Solene Comemorativa dos 183
Anos do Município de Valongo realizou-se no dia 29 de novembro no Salão Nobre
dos Paços do Concelho. Nesta cerimónia
foram homenageadas personalidades
e associações que com o seu trabalho
contribuíram e contribuem para o prestígio
de um Município em constante valoração.
Assim, foram atribuídas Medalhas
Municipais de Honra, Mérito Cultural
e Valor Desportivo a individualidades
e
associações
concelhias.
Foram

condecorados com a Medalha de Honra os
antigos presidentes da câmara: Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo, Brigadeiro
Aires Fernandes Martins (título Póstumo)
e João Moreira Dias (título póstumo) e
também o sargento Gil Fernando Paiva
Benido (título póstumo). A Medalha de
Mérito Cultural foi atribuída aos artesãos
do brinquedo – António Ascensão Tavares
Carneiro, Aurélio dos Santos Ferreira,
Joaquim dos Santos Penela, Waldemar dos
Santos Penela, Adérito Ferreira Moura e

Maria Augusta Glória Moura; à Associação
Organizadora da Casa do Bugio e das Festas
de São João de Sobrado e à Banda Musical
de São Martinho de Campo. O Clube
Desportivo de Sobrado recebeu a Medalha
de Mérito Desportivo.
O Padre José Manuel Macedo foi
homenageado com a Medalha de Mérito
do Município de Valongo. A proposta
da iniciativa do Presidente da Câmara
Municipal de Valongo, José Manuel
Ribeiro, foi aprovada por unanimidade
em reunião de câmara. Respeitando
as normas de prevenção da pandemia
Covid-19, a cerimónia realizou-se ao ar
livre na Alameda de Campo, no dia 22 de
agosto de 2020, um dia antes do Padre
José Manuel Macedo cessar funções na
Paróquia de São Martinho de Campo.
“Pretendemos com a atribuição da
Medalha de Mérito ao Padre José Manuel
Macedo demonstrar a merecida gratidão
pelo serviço que prestou à comunidade
de Campo, em particular, e ao concelho
de Valongo, em geral”, considerou José
Manuel Ribeiro, enaltecendo “a abertura
de espírito e a tolerância dialogante
que caracterizam o Padre José Manuel
Macedo, cuja dedicação ao outro e
atitude desprendida dos bens materiais
fizeram com que ganhasse o carinho e a
confiança do povo, que sempre retribuiu
em generosidade”.
“A amizade é eterna e fica”, afirmou
o Padre José Manuel Macedo que se
despediu de “coração agradecido”.
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“Estamos no bom caminho para garantir
uma mobilidade mais amiga do ambiente”
A mobilidade é uma das apostas neste
mandato e nos próximos anos. “Depois de,
no mandato anterior, termos elaborado o
PMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e o PMAT - Plano Municipal de Acessibilidade para Todos, estamos no terreno a
dotar as nossas cidades e vilas de melhores
condições de acessibilidade para todos, em
especial para aqueles que mais dificuldades
têm na sua mobilidade diária”, explica José
Manuel Ribeiro.
Para o autarca, “planear o espaço público
urbano para este ser mais amigo das pessoas,
criar condições para tornar o transporte coletivo mais atraente e criar condições físicas
para a promoção dos modos suaves, como a
circulação através da bicicleta ou a pé, será
uma garantia de uma melhor qualidade de
vida para todo o nosso concelho”.
As intervenções que têm financiamento
comunitário estão planeadas e parte delas
estão no terreno a serem concluídas enquan-

to outras continuarão nos próximos anos. O
valor global do investimento em curso é de
5.896.169€.
“Com a construção de novos passeios, com
o alargamento de passeios existentes, com
a eliminação de barreiras nos passeios e a
criação de ciclovias estamos no bom caminho para a garantia de uma mobilidade mais
amiga do ambiente”, sustenta o Presidente da
Câmara, recordando que “por este motivo e
porque as políticas e projetos de mobilidade
são prioritários, decidimos avançar com o resgate já concretizado das duas concessões de
estacionamento à superfície nas cidades de
Ermesinde e de Valongo. Agora o município
terá a liberdade para decidir e implementar os
projetos que beneficiam o espaço público e a
forma como os munícipes de Valongo utilizam
esse espaço público”.
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PMUS e PMAT — Planos complementares
O PMUS - Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável de Valongo define um plano
de ação para cumprimento de objetivos de
sustentabilidade, sendo que, no diagnóstico
efetuado, se conclui que os principais
desafios do concelho de Valongo se colocam
no âmbito do transporte coletivo e da
afirmação dos modos suaves, em detrimento
do transporte individual.
Assim, e para proporcionar as condições
necessárias a uma maior atratividade, quer
do transporte público, quer dos modos
suaves, nas opções de mobilidade quotidiana
da população, definiram-se os seguintes
objetivos gerais do PMUS:
— Racionalizar a utilização do transporte
individual;
— Aumentar a atratividade do transporte
coletivo;
— Potenciar a utilização quotidiana do
modo ciclável;
— Reforçar o recurso ao Modo Pedonal no
dia a dia das populações;
— Assegurar a qualidade ambiental e a
segurança nas deslocações.
Paralelamente ao PMUS foi desenvolvido o
PMAT - Plano Municipal de Acessibilidade
para Todos. Este tem como objetivo principal
definir um conjunto de medidas e ações para

o incremento das medidas necessárias à
requalificação do concelho de Valongo, sob
o prisma da Acessibilidade e Mobilidade para
Todos, construção de uma rede de percursos
pedonais acessíveis que proporcionem o
acesso seguro e confortável dos cidadãos a
todos os pontos relevantes da estrutura ativa
do Município de Valongo.
A operação “implementação do Plano
Municipal de Acessibilidade para Todos
de Valongo”, visa a criação de percursos
acessíveis para Todos nas áreas definidas
como áreas de maior propensão pedonal nas
várias freguesias.
A concretização do PMAT é, pois, uma ação
essencial para o cumprimento do PMUS, e
por isso se encontra entre as intervenções
programadas, abrangendo todo o período
dos 10 anos, dividindo as 3 fases do PMAT
pelos três períodos temporais do PMUS
(curto, médio e longo prazo).
Após este primeiro período do PMUS
(2017/2020), estão ainda em curso
diversas intervenções para promover dos
modos suaves (a pé e de bicicleta) nas
deslocações do dia a dia da população,
assim como a eliminação das barreiras e das
descontinuidades nos percursos pedonais,
designadamente:
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Intervenções previstas no âmbito do PMUS
- R Nª Sª do Amparo, Alfena
- Rua do Corgo, Alfena
- Rua da Palmilheira, Ermesinde
- Rua das Agras Novas, Ermesinde
- Rua Guilhermina Suggia, Ermesinde
- Praceta D. António Ferreira Gomes e Rua Escola da Costa, Ermesinde
- Requalificação da Rua da Costa, Ermesinde
- Rua 1º de Maio, Campo
- EN15, Campo
- Rua Escolas da Igreja, Campo
- Requalificação do Largo do Passal, Sobrado
- Rua de Santo André e Rua Dona Mafalda, Sobrado
- Avenida Padre Agostinho de Freitas, Sobrado
- Rua José Araújo, Sobrado
- Rua Central do Susão, Valongo
- Rua D. Pedro IV e Rua Eng. Armando Pimentel, Valongo
- Rua Gandra do Paciência, Valongo
- Avenida Eng. Armando Magalhães, Valongo
- Rua 25 de Abril e EN15, Valongo
- Rua Rainha Santa Isabel, Valongo
- Rua da Outrela, Valongo

- Rua Cidade de Trelazé e Rua das Lousas, Valongo
- Rua e Travessa Joaquim Marques dos Santos, Valongo (Eixo de
Ligação da EN15 à Passagem)
- Praça Machado dos Santos, Valongo
- Programa de Circulação Pedonal no Perímetro da ARU de
Valongo
Rua Conde Ferreira e Rua Dr. Nunes da Ponte
Jardim Dr. Nunes da Ponte
Rua Dr. Sousa Paupério
Rua Dias Oliveira
Rua Sousa Pinto
Rua Senhora da Hora e envolvente à Capela
Rua João Lino Castro Neves
- Outras obras realizadas:
Parque de Estacionamento para a USF de Campo
Reperfilamento da Rua José Seara, Valongo
- Percurso Ciclável de Valongo
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Implementação do PMAT
Alfena:
- Rua S. Vicente
- Avenida Francisco Sá Carneiro
- Rua Idalina Matos
- Rua Isabel Matos
- Rua 1.º de Maio
Campo:
- Rua Central de Campo
- Rua Padre Américo
- Travessa Padre Américo
- Rua da Escola Padre Américo
- Rua Padre Magalhães
Ermesinde:
- Rua D. António Castro Meireles
- Rua 5 de Outubro
- Rua Aldeia dos Lavradores
- Ligação da rua Aldeia dos Lavradores à rua D. António Ferreira Gomes
- Rua da Palmilheira

- Rua Vila Beatriz
- Rua das Piscinas
- Rua do Carvalhal
- Praceta Alberto Taborda
- Rua José Joaquim Ribeiro Teles
Sobrado:
- Rua S. João de Sobrado
- Rua D. João I
- Rua de Campelo
- Travessa de Campelo
- Rua dos Desportos
- Rua de Fijós
Valongo:
- Avenida 5 de Outubro
- Avenida Emídio Navarro
- Avenida 25 de Abril
- Rua do Mercado
- Avenida Oliveira Zina
- Rua da Misericórdia
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Requalificação do Apeadeiro do Susão e da Estação de Valongo, com o objetivo de melhorar as condições de acessibilidade a estes
importantes pontos de entrada e saída da cidade de Valongo, tornando-os verdadeiros interfaces com soluções de intermodalidade.

A nova ligação da Rua Joaquim Marques dos Santos à Rua da Passagem, além de garantir mais segurança e mobilidade, permitiu a
criação de estacionamento.

Foram executados na cidade de Ermesinde novos passeios na Rua António Sérgio, na Rua Padre Américo e na Rua de Ermesinde
para que as pessoas circulem a pé com mais conforto e segurança.
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A reformulação da Rua do Mercado contempla a repavimentação do
arruamento, a construção de passeios, construção/rebaixamento
de passeios nas zonas das travessias pedonais, aplicação de
pavimentos táteis, remoção de obstáculos e reforço de sinalização.
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Já arrancou a primeira fase da construção do novo troço da variante
à EN15, que será uma infraestrutura muito importante para a
mobilidade interfreguesias no concelho de Valongo. Esta empreitada
realiza-se no âmbito do contrato de urbanização do prédio da Avenida
dos Lagueirões, último edifício desta via que estava inacabado há
muitos anos e que está finalmente a ser concluído.

A primeira ciclovia e pista urbana de atletismo do país foi inaugurada, em 2019, na Av. Dr. Fernando de Melo (Lagueirões), onde foi
retirada uma das faixas de circulação rodoviária para privilegiar os modos suaves de mobilidade.

As obras de requalificação da Rua Montes de Sá – Terrinha, em
Ermesinde, foram finalmente concluídas.

Os acessos às Escolas de São Lourenço e Secundária de
Ermesinde foram totalmente reformulados. As obras incluíram
novos passeios e foram criados os primeiros espaços «Kiss and
Go», específicos para deixar e recolher os alunos em segurança.
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Freguesias ganham qualidade de vida
Câmara Municipal executa anualmente obras avultadas em Alfena, Campo,
Sobrado, Ermesinde e Valongo para que todos possam usufruir de mais
segurança e conforto no espaço público. O investimento vai ter continuidade
em 2021. O valor total de investimento previsto em obras é de 21.416.092€,
representando 31,97% do orçamento.

Reconstrução dos muros de contenção no Rio Leça, no Parque de
São Lázaro, em Alfena

Construção do parque de estacionamento da Unidade de Saúde
de Campo

Construção de Parque Infantil do Calvário, em Valongo

Demolição do sanitário público junto ao cemitério de
Ermesinde

Colocação de estrutura para passagem entre o Estádio e a Escola
EB2-3 Sobrado, no âmbito da reabilitação dos balneários

Requalificação do piso da Travessa da Virela, em Valongo

OBRAS MUNICIPAIS
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Requalificação da Rua Almeida Garrett, em Ermesinde

Requalificação da Rua Simões Lopes, em Ermesinde

Renovação de passeios, em Valongo

Requalificação da Rua Padre Magalhães, em Campo

Recarga de betuminoso na Rua Central da Pinguela, em Sobrado
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Demolição e limpeza do terreno adquirido pelo Município de
Valongo para a construção da nova capela mortuária de Campo

A Câmara Municipal de Valongo está também a elaborar o
projeto de arquitetura deste projeto que será executado pela
Junta de Freguesia de Campo e Sobrado

Substituição do piso do Pavilhão Indoor Soccer de Sobrado, para
que este equipamento desportivo municipal fique apto para a
prática de diversas modalidades desportivas, inclusive patinagem

Visita às obras de terraplenagem para instalação da Horta
Biológica da Palmilheira, em Ermesinde, um projeto que está a
ser desenvolvido em parceria com a REN e a Lipor

Pavimentação da Rua dos Montes, em Sobrado. Foram aplicadas
503 toneladas de tapete betuminoso, numa área de 2 750 metros
quadrados

As obras de requalificação do Largo do Passal, em Sobrado, estão
a ser acompanhadas pela Casa do Bugio e decorrem de forma
faseada para que não impeçam a realização das Festas de São
João do Sobrado, designadamente a Bugiada e Mouriscada

OBRAS MUNICIPAIS
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Reabilitação do Pavilhão da Bela em Ermesinde. A empreitada contempla a reformulação integral do pavilhão com a adequação dos
espaços, novos balneários interiores, WC’s, criação de entrada principal, cobertura nova e fachada envidraçada para o parque

Requalificação integral da Sala das Artes, localizada no Fórum
Vallis Longus

Início do processo de requalificação do Fórum Cultural de
Ermesinde

Requalificação da Rua do Corgo, em Alfena. A empreitada contemplou a execução de passeios, de um dos lados da rua em alguns
troços, o melhoramento de outros, a demarcação de lugares de estacionamento e criação de baias de estacionamento, assim como, a
ligação através de um pequeno troço de arruamento executado entre Rua do Corgo e a Rua Campo do Corgo. Foi ainda melhorada a
iluminação pública

76

Estão em curso diversas empreitadas de requalificação dos espaços públicos do Eixo Central de Valongo, que serão
complementadas pela ação de Urbanismo Tático “Melhor Mobilidade, + Segurança”. O objetivo é devolver o espaço público às
pessoas, num processo participativo onde o contributo cívico será decisivo

Construção do passeio que faltava na Rua do Borbulhão, junto ao novo Centro de Saúde de Campo, garantindo-se mais segurança e
conforto às pessoas que diariamente circulam a pé nesta rua.
Esta intervenção implicou a aquisição e demolição da antiga casa que se encontrava devoluta. O investimento na compra do imóvel
foi de 40.500€. Os trabalhos foram realizados com recursos próprios pela Divisão de Logística da Câmara Municipal de Valongo.
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Autarquia investe mais 75.000€
no projeto STOP BURACOS
A Câmara Municipal de Valongo investiu 75.000€ num novo equipamento para reparar buracos nas estradas municipais - o
STOP Buracos, que permite realizar intervenções rápidas e eficazes, de modo a garantir mais segurança rodoviária. Esta máquina
para reparação de pavimentos betuminosos Patcher foi instalada numa antiga viatura do Município devidamente adaptada
para o efeito.
As intervenções de reparação de patologias no pavimento serão realizadas em poucos minutos por funcionários municipais,
sem necessidade de cortes do trânsito rodoviário e sem fresadora, mas com resultados satisfatórios.
Além destas intervenções realizadas com caráter de urgência, a Câmara Municipal de Valongo está, também, a renovar diversas
artérias do concelho com recursos próprios, utilizando a técnica de recarga de tapete betuminoso. Anualmente, são colocadas
cerca de 30.000 toneladas de betuminoso que permitem renovar dezenas de arruamentos em todas as freguesias do concelho.
Em setembro passado, a autarquia adquiriu uma nova máquina que está a ser utilizada no asfaltamento, limpeza e reparação
de vias, abertura de valas, etc., possibilitando intervenções em espaços estreitos e confinados, onde não têm acesso as
escavadoras que até aqui integravam a frota municipal.
O investimento nesta máquina da marca e modelo Bobcat S570HF SJC (joystick), equipada com uma fresadora de asfalto e
uma vassoura hidráulica com caixa coletora, foi de 50.500,00 € + IVA.
Esta é mais uma peça fundamental para a execução do programa STOP BURACOS, em curso em todas as freguesias do
Município de Valongo.
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Resgate do estacionamento
nas cidades de Ermesinde e Valongo
Além de garantir o interesse público, o
resgate da concessão do estacionamento
à superfície nas cidades de Ermesinde e
de Valongo trouxe benefícios evidentes,
permitindo desde logo a suspensão
do pagamento dos parcómetros como
medida de apoio socioeconómico na
sequência da pandemia.
Além da liberdade de gestão na
supressão e redistribuição dos lugares
de estacionamento, esta operação
permitiu também reduzir o valor para
40 cêntimos/ hora e criar um cartão
para comerciantes a preços reduzidos. O
aviso para pagamento voluntário desce
também para 4 euros. Aos sábados, os
parquímetros deixam de ser cobrados e
nos dias úteis, o horário passa a ser das
9h00 às 19h00. Outras das vantagens será
a isenção de pagamento dos primeiros 15
minutos para quem aderir ao pagamento
eletrónico através da via verde.
“Este resgate foi um processo difícil
e muito complexo, mas valeu a pena,
porque prevaleceu o sempre o interesse
público”, frisa o Presidente da Câmara de
Valongo.
O autarca recorda que o interesse
público deste resgate foi justificado
pela implementação das novas opções
políticas de mobilidade sustentável e
acessível, as quais implicam intervenções
em espaços públicos, tendo em vista
a promoção de meios de transporte
público e de uso pedonal, com a criação
de mais zonas verdes, praças, arborização
e qualificação de pavimentos, nova
regulação de circulação e estacionamento
de veículos nos centros urbanos.
“Estas políticas são incompatíveis com
as obrigações e restrições contratuais
que estavam previstas nos contratos
de concessão de estacionamento
resgatados”,
refere
José
Manuel
Ribeiro, considerando que a gestão do
estacionamento visa gerar a rotatividade
dos lugares e desta forma beneficiar o
comércio local.

OBRAS MUNICIPAIS
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Garantido mais financiamento
para obras necessárias
em todo o concelho
No âmbito do programa comunitário Norte2020, o Município viu aprovadas
candidaturas que ultrapassam os 21,5 milhões de euros. “Somos um dos
municípios do país com a melhor gestão de fundos comunitários e, nos
últimos sete anos, conseguimos um volume de investimento histórico neste
concelho!”, frisa José Manuel Ribeiro.
Entre outros projetos, os fundos comunitários permitiram
financiar a reabilitação das Escolas Secundárias de Ermesinde e
de Valongo, a nova esquadra da PSP de Valongo, a Sede do Parque
das Serras do Porto, a Oficina da Regueifa e do Biscoito, a renovação
dos empreendimentos sociais e diversas intervenções no âmbito
dos planos de mobilidade sustentável e acessível.
Contudo, o investimento da autarquia não depende só do
financiamento comunitário.
“Resolvemos muitos problemas com capitais próprios”,
frisa o autarca, referindo como exemplos os investimentos na
requalificação global das escolas básicas do primeiro ciclo e nos
relvados sintéticos.
Fruto da gestão rigorosa do atual ciclo governativo, foi possível
reduzir o valor da dívida e aumentar o volume de investimento, o
que permite agora recorrer a outras fontes de financiamento.
Assim, sem recurso a fundos comunitários vão avançar este ano a
construção do parque de estacionamento do Cemitério de Valongo,
o Circuito Pedonal do Rio Ferreira em Campo, a requalificação da
Rua de São Vicente em Alfena, o passeio desde a Escola Profissional
até ao centro de Sobrado e a requalificação do Mercado de
Ermesinde, onde também serão requalificadas a zona da Gandra
e a Rua da Palmilheira.
Para realizar este e outros investimentos prioritários para o
concelho, que não são candidatáveis aos fundos comunitários,
a Câmara Municipal de Valongo contraiu um empréstimo de 3,9
milhões de euros.
A requalificação integral das Piscinas Municipais de Ermesinde
e a segunda fase da via do Peregrino, bem como as restantes
intervenções do PMAT - Plano Municipal de Acessibilidade para
Todos serão executadas com recurso aos fundos comunitários do
Norte 2020.

Os passeios na EM606 em Sobrado e a requalificação integral das
piscinas de Ermesinde são duas das obras que arrancam este ano
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Divisão de Logística e Proteção Civil
asseguram com recursos próprios
manutenção do espaço público e pronta
resolução de emergências no terreno

Recentemente, foram removidos 60 veículos abandonados na
via pública

Limpeza e manutenção dos lagos e chafarizes municipais

Criação da nova acessibilidade para o atendimento de doentes
COVID no Centro de Saúde da Bela

Colocação e manutenção de estruturas publicitárias

Criação de circuitos de segurança no âmbito da prevenção da COVID-19

Limpeza de terrenos municipais

LOGÍSTICA E PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL

Apoio a casa atingida por explosão para garantir a segurança

Destruição de ninhos de Vespa Asiática

Limpeza de via após deslizamento de terras

Retirada de árvores caídas nos cursos de água na sequência do mau tempo

Remoção de resíduos ilegalmente depositados em vários locais do concelho
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Município de Valongo tem
o 2º maior investimento social da
AMP e o 8º maior do país
“Casa do Xisto - A Arte para a (D)Eficiência”, “Chave de Afetos”, “VOAHR
em Valongo - Voluntariado Organizado para uma Ação Humanitária
de Referência” e “No Poupar está o Ganho” são os principais projetos
implementados no âmbito da iniciativa pública Portugal Inovação Social
A estes, somam-se os projetos “Eu e a
Minha Reforma”, “55+”, “IDDA - Intervenção
na doença de Alzheimer e Memórias com
Histórias” e “OTL Especial@rte”.
Dos vários projetos em curso destaca-se,
pela sua singularidade, a “A casa do Xisto” - A
Arte para a (D)Eficiência, um projeto pioneiro
que nasceu da necessidade diagnosticada
na Rede Social do Município de Valongo. A
casa do Xisto tem como objetivo promover
a inclusão da pessoa com deficiência através
das artes, oferecendo aos participantes e
famílias uma resposta social especializada,
organizada em espaço polivalente com
horários fl exíveis e ajustados às suas
necessidades.
“Iniciamos o OTL ESPECIAL@rte em 2015
como projeto-piloto que só funcionava

apenas nos períodos de férias e desde logo
verificamos que tínhamos de encontrar uma
solução permanente para estas crianças e
jovens e suas famílias. É com muita satisfação
que vemos a felicidade estampada no
rosto, não só destes meninos e meninas tão
especiais, mas também dos seus familiares.
Temos muito orgulho neste projeto único,
que já é reconhecido por várias entidades
como um exemplo de boas práticas”, salienta
o Presidente da Câmara Municipal.
O projeto ocupa a antiga escola básica do
Xisto, localizada na Rua dos Ougueiros, em
Alfena, e destina-se a apoiar pessoas com
deficiência a partir dos 6 anos e suas famílias,
com uma oferta diversificada de serviços que
incluem atividades artísticas, desportivas
e oficinas, adaptadas às potencialidades
de cada participante, contribuindo para

A Casa do Xisto foi oficialmente inaugurada a 18 de outubro de 2019

o desenvolvimento de competências
relacionais/sociais e profissionais, que visem
conferir o lugar social ativo legítimo da
pessoa com deficiência.
O investimento público total, incluindo
fundos comunitários, foi de 700.000€.
Também na área social, em 2020, estão a ser
desenvolvidos os projetos “Primeiro Passo” Gabinete de apoio à vítima, que trabalhou e
trabalha imenso em tempos de COVID, bem
como o Plano Municipal de Igualdade.
Ainda na área social destacam-se os
acordos de cooperação com as IPSS do
concelho para garantir que não falta apoio
alimentar a quem mais necessita.

AÇÃO SOCIAL
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Em junho de 2019, o Município de Valongo
aderiu ao projeto «Chave de Afetos» da Santa
Casa da Misericórdia do Porto, que tem como
principal objetivo minimizar e prevenir os
riscos do isolamento da população sénior
residente em Valongo, promovendo o seu
bem-estar e permanência no domicílio.

No Município de Valongo, o voluntariado
é encarado como uma ferramenta de
construção de consciência, de tolerância e
de responsabilidade social.
O Banco Local de Voluntariado funciona
como um espaço de encontro entre
pessoas que expressam disponibilidade e
vontade para serem voluntárias e entidades
promotoras de voluntariado que reúnem
condições para integrar voluntários e
voluntárias e coordenar o exercício da sua
atividade em vários domínios.

O projeto “O Meu Bairro Não Tem Paredes” contou com elevada
participação e envolvimento da população. Foi surpreendente a
entrega, empenho e dedicação dos participantes neste projeto
financiado por fundos comunitários, dirigido especificamente aos
residentes dos Empreendimentos de Habitação Social do Concelho.
Destacaram-se as ações de inclusão pela arte, aumentando o
sentimento de pertença ligando o Bairro ao Mundo e trazendo o
Mundo ao Bairro.

No âmbito da COVID-19, a Câmara Municipal de Valongo atribuiu um
apoio de 50.000 euros às IPPS do concelho, com o objetivo de reforçar
a capacidade de resposta das organizações da sociedade civil que
prestam apoio à população, minimizando as despesas realizadas no
âmbito do combate à pandemia.
“As IPSS são um pilar fundamental no suporte e apoio a todos
aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, dando
uma resposta de proximidade às situações de carência”, afirmou
José Manuel Ribeiro.
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ASA - Acreditamos em Seniores Ativos
mantém dinamismo online

O programa de ação sénior «ASA –
Acreditamos em Seniores Ativos», conta
atualmente 875 pessoas portadoras do Cartão
sénior Municipal, que usufruem de um vasto
leque de atividades gratuitas.
Além de promover a saúde e a qualidade
de vida da população sénior residente
no concelho de Valongo, os projetos
desenvolvidos no âmbito do ASA permitem
aos participantes diminuir o sentimento de
solidão e isolamento, aumentar os níveis
de autoestima e desenvolver o sentido de
cidadania ativa, através da dinamização de
atividades de aprendizagem ao longo da vida
e ocupação dos tempos livres.

Considerando os condicionalismos da
pandemia, desde março de 2020, todas as
atividades presencias do ASA foram suspensas.
Para quebrar o isolamento, promover a
saúde física e mental, aferir as necessidades de
cada um, iniciaram-se de imediato contactos
telefónicos semanais com todos os alunos e
alunas da Academia Sénior realizados pelos
professores responsáveis pelas diferentes
disciplinas e as aulas migraram para o YouTube
do Município, tendo sido disponibilizadas
online diariamente as aulas de Música, Karaté,
Artes Decorativas, Danças de Salão, Português,
Inglês, Desporto e Informática.

Enquanto não é possível retomar
as atividades presenciais, estão a ser
desenvolvidos novos projetos, destacando-se o ASA 4.0, que tem como objetivo integrar
digitalmente a população idosa e a Rádio
ASA, uma rádio online direcionada a todos os
seniores do Concelho.
Assim que estejam garantidas as condições
de segurança serão retomadas as atividades
presenciais pelas quais todos anseiam,
designadamente as atividades desportivas,
o Vamos ao Baile, a Colónia Balnear e os
convívios festivos.

Mais de 500 alunos e alunas participaram no almoço/convívio que assinalou o encerramento do ano letivo 2018/2019 do
Programa ASA - Acreditamos em Seniores Ativos e que pela primeira vez se realizou na Quinta da Malafaia.
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Realojadas 161 famílias no atual
ciclo governativo
Desde 2013 já foram entregues um total
de 161 casas municipais com arrendamento
apoiado, o que representa um investimento
público superior a um milhão de euros, em
obras de reabilitação dos imóveis. Cada
intervenção custa em média 8.000€. Às
famílias que passam a dispor de uma habitação
condigna, José Manuel Ribeiro apela sempre
para que estimem estas casas que são um
bem público pago com os impostos dos
contribuintes. Apesar de não dispor de casas
em número suficiente para as necessidades
do concelho, a Autarquia, através da Empresa
Municipal Vallis Habita, esforça-se por dar
resposta aos casos mais dramáticos de uma lista
com mais de 500 agregados familiares inscritos
para habitação social. No total, o Município
dispõe de 1098 habitações sociais em regime
de arrendamento. As entregas de casas só
podem realizar-se à medida que as habitações
vão sendo desocupadas pelos anteriores
moradores, sendo sempre necessário realizar
obras de recuperação em cada casa deixada
vaga pelos anteriores ocupantes.
Entretanto, prossegue o investimento
superior a 4 milhões de euros, cofinanciado
por fundos comunitários do Norte2020, na
reabilitação exterior dos edifícios e espaço
envolvente das urbanizações sociais,
que passam a ter mais conforto térmico e
qualidade de vida.
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Orçamento Participativo Jovem de Valongo
aumenta para 200 000 euros
A nova edição do Orçamento Participativo
Jovem de Valongo (OPJV) aumenta mais 50 000
€, passando para o valor total de 200 000 €, de
modo a contemplar 20 projetos com 10 000 €
cada. Mantêm-se as 3 categorias existentes,
sendo que a verba vai ser aplicada em 7
projetos escolares, 7 projetos extraescolares
e 6 projetos gerações, categoria de propostas
que juntam seniores e jovens.
“Este é dos projetos de democracia
participativa que mais nos orgulha. Temos
conseguido envolver os jovens e motivá-los
a intervir de uma forma mais construtiva
e participativa nos atos de decisão e
implementação de iniciativas de interesse
público”, salientou José Manuel Ribeiro,
Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
referindo que “a chave do sucesso deste
exercício de cidadania é a execução dos
projetos a 100%”.
De acordo com o autarca, “ao promover
o OPJV estamos a proporcionar aos jovens
do Concelho de Valongo a possibilidade
de apresentarem as suas preocupações, de
aprenderem a negociar, a debater, a articular,
a formular opiniões, desenvolvendo o espírito
crítico, contribuindo para a resolução dos
problemas da sua terra, ao mesmo tempo
que fiscalizam a utilização dos recursos do
Município e adquirem valores democráticos”.
“Para além disso, através desta ferramenta,
procuramos aproximar gerações, num

diálogo constante, numa aprendizagem
diária, que dê frutos e contribua para uma
sociedade mais harmoniosa e justa para
todos”, concluiu José Manuel Ribeiro, que
falava na gala da 7.ª edição que decorreu em
formato online e onde foram divulgados os
15 vencedores.
Encontra-se a decorrer a 8ª edição que
arrancou em novembro. Podem participar
no OPJV jovens dos 6 aos 35 anos de idade que
estudem ou residam no concelho de Valongo
e sejam leitores registados nas bibliotecas
municipais do concelho.
Todo o processo pode ser acompanhado
através da Plataforma do OPJV:
http://opjv.cm-valongo.pt/

Portal do OPJV
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A taxa de execução dos projetos OPJV é de 100%. Quando se tratam de iniciativas imateriais, a placa inaugural é afixada na
Casa da Juventude da Vila Beatriz, em Ermesinde.

O Baile de Finalistas será retomado no
período pós-pandemia.
Cerca de 350 estudantes do 12.º ano
participaram na edição de 2019 do Baile de
Finalistas, uma iniciativa promovida pelo
segundo ano consecutivo pela Divisão da
Juventude da Câmara Municipal de Valongo,
para assinalar um momento marcante na
vida dos jovens e reconhecer o seu sucesso
educativo. Nesta iniciativa de carácter
inclusivo participaram alunos de todo o
concelho (Alfena, Campo, Ermesinde, Sobrado
e Valongo), do ensino público, privado e
profissional. Ao assumir a organização
desta iniciativa, a autarquia possibilita a
participação de todos os jovens, inclusive
dos que têm dificuldades financeiras, numa
festa com muito glamour, mas com segurança
garantida, onde o consumo de álcool não é
permitido.
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Câmara de Valongo presta contas à
população pelo sexto ano consecutivo
A Semana da Prestação de Contas do
Município de Valongo realizou-se pelo sexto
ano consecutivo, mas em formato online,
devido às condicionantes impostas pela
pandemia Covid-19. Não sendo possível
percorrer fisicamente as cinco freguesias do
concelho, a apresentação foi disponibilizada
através das redes sociais do Município.
Com o lema: «Comunidade mais
esclarecida, Comunidade mais Participativa»,
esta iniciativa visa estimular o envolvimento
da população na governação local,
disponibilizando informação rigorosa
sobre a gestão municipal e promovendo a
transparência sobre a utilização dos recursos
públicos.
“Mais do que nunca temos de apostar no
reforço da cidadania e no empoderamento
de toda a comunidade. Prestar contas é
um dever que assumimos durante todo o
ano, disponibilizando no site do Município
informação atualizada com os custos de
tudo aquilo que fazemos, sejam obras por
adjudicação ou por administração direta,
eventos culturais ou desportivos”, salienta o
Presidente da Câmara Municipal de Valongo,
José Manuel Ribeiro, referindo que “esta
prestação de contas é mais um contributo para
envolver os cidadãos nas decisões que lhes

dizem respeito e para combater os populismos
que ameaçam os sistemas democráticos,
sobretudo em tempos de crise”.
“Quem não deve não teme, por isso, também
já temos disponível no site do Município um
separador específico onde discriminamos
todas
as
despesas
extraordinárias
relacionadas com o combate e a prevenção da
COVID-19”, exemplifica José Manuel Ribeiro.
“Vamos continuar a investir numa
comunidade mais esclarecida e participativa,
pois acreditamos que cidadãos com mais
informação possuem mais poder, e dessa
forma são os melhores aliados de uma
gestão de boas contas, atenta, rigorosa e
transparente”, conclui o autarca.
“A redução do prazo médio de pagamentos
a fornecedores para apenas 1 dia, a redução da
dívida em 54% e o aumento do investimento
público de 450% são bons indicadores da
governação nos últimos seis anos”, expressa
José Manuel Ribeiro.
Toda a documentação relativa à Prestação
de Contas está disponível para consulta na
página da Câmara Municipal.

Vídeo da Semana de Prestação de Contas 2019
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Semana Europeia da Democracia Local (SEDL)
A Câmara Municipal de Valongo participa
na Semana Europeia da Democracia Local
(SEDL) desde 2014, organizando um conjunto de diversas iniciativas como conferências,
entrevistas, inaugurações, cursos, teatro e
exposições. A participação nestas atividades
é sempre gratuita e aberta ao público em
geral.

47 Estados membros do Conselho da Europa
são convidadas a organizar eventos públicos,
com o objetivo de:

Em 2020, as iniciativas decorreram em
formato virtual.

- Incentivar os representantes eleitos a intensificar e aprofundar o seu diálogo com os
cidadãos para revitalizar a democracia local.

A “Semana Europeia da Democracia Local” (SEDL) é um evento pan-europeu que
decorre anualmente por volta do dia 15 de
outubro, como um tributo à Carta Europeia
da Autonomia Local, assinada nessa data em
1985. As autoridades locais e regionais dos

Valongo
alcança
2º lugar no
Índice de
Transparência
Dyntra

- Mobilizar os cidadãos europeus em torno
do tema da democracia local, aumentando
o seu conhecimento e envolvimento nas
políticas locais.

Lista de vídeos da Semana Europeia da
- Promover o papel do Conselho da Europa
e, mais particularmente, do Congresso das
Autoridades Locais e Regionais no reforço da
democracia local e do respeito pelos direitos
humanos na Europa.

Democracia Local 2020

A Câmara Municipal de Valongo alcançou
o 2.º lugar entre os grandes municípios, no
índice de transparência Dyntra: https://
p o r t u g a l . d y n t r a . o r g / p o i /c a m a r a municipal-de-valongo/
Com uma
percentagem de 48.92, o Município de
Valongo é o mais bem posicionado na Área
Metropolitana do Porto e apenas tem à sua
frente o concelho de Braga.

possível”, salienta José Manuel Ribeiro,
presidente da Câmara de Valongo.

“Estes resultados comprovam o sucesso
dos nossos esforços para promover o rigor
e a transparência das contas públicas e de
tudo o que fazemos. Vamos continuar a
investir numa comunidade mais esclarecida
e participativa e a trabalhar para alcançar
o primeiro lugar, com a melhor pontuação

Dyntra – Dynamic Transparency Indice é
uma plataforma colaborativa, administrada
pela Dyntra ivzw, uma organização
internacional sem fins lucrativos com
sede em Bruxelas, Bélgica. Tem como
missão corporizar o movimento social
para a transparência dinâmica e o governo
aberto, desenvolvendo índices para
medir a informação pública de governos,
administrações públicas, partidos políticos,
governantes eleitos e os diferentes atores
sociais de forma dinâmica, eficiente,
transparente e aberta.
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Orçamento Participativo Eu Conto!
O projeto “Fisioterapia no trabalho” da autoria de Rosa Teresa
Martins, com 106 votos, foi o vencedor da 3.ª edição do orçamento
participativo (OP) Eu Conto!.
O objetivo deste projeto é ajudar os colaboradores municipais a
melhorar a sua postura no local de trabalho através da fisioterapia.
O OP Eu Conto! é um projeto implementado no Município de
Valongo, para usufruto de todos os colaboradores com vínculo
por tempo indeterminado à função pública, que estejam a
exercer funções, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de
vida no trabalho.
Nesta edição candidataram-se 19 projetos e contabilizaram-se
768 votos. O valor do OP Eu Conto é de 5.000€.

COMPROMISSO DE PAGAMENTO
PONTUAL

WI-FI GRATUITO
EM TODO O CONCELHO

A Câmara Municipal de Valongo, cujo prazo médio de pagamento
aos fornecedores é de apenas um dia, obteve o diploma de membro do
Compromisso de Pagamento Pontual no ano de 2021, por indicação
dos presidentes da ACEGE, IAPMEI, CIP, OCC e APIFARMA, e após a
análise técnica da Informa D&B.

Em todos os centros urbanos das freguesias de Alfena, Campo,
Ermesinde, Sobrado e Valongo, foram instalados os equipamentos
que, no primeiro semestre de 2021, vão disponibilizar à população
acesso gratuito à Internet em espaços ao ar livre.

A autarquia passa assim a integrar o conjunto de empresas
e organizações de todo o país, que se comprometem a pagar
no prazo acordado, cumprindo assim um aspeto básico da
responsabilidade empresarial e social que, neste momento de
crise, assume uma importância ainda maior para ultrapassar o
momento difícil que vivemos.

Evolução da Eficiência Energética na Iluminação Pública
Consumo antes da intervenção

Consumo depois da intervenção

agosto 2016 - julho 2017

novembro 2019 - outubro 2020

(período de 1 ano)

(período de 1 ano)

7.557.660 kWh

3.131.462 kWh

Redução do consumo de energia

58,57%

No âmbito do projeto de Eficiência
Energética
na
Iluminação
Pública
implementado em 2017, o Município de
Valongo economiza atualmente 656.000
euros. Esta solução, além da poupança
energética, permitiu religar os focos que
estavam desligados. Além da iluminação
pública, também foi instalada tecnologia
LED em todos os equipamentos municipais,
designadamente escolas, pavilhões, piscinas
e centros culturais.

PLANEAMENTO
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Lançado amplo Processo Participativo
na 2ª Revisão do Plano Diretor Municipal
O Município de Valongo promove até ao
próximo mês de abril um amplo Processo
Participativo na elaboração da 2ª Revisão do
Plano Diretor Municipal (PDM), com o apoio da
Universidade de Aveiro. Pretende-se estimular
uma cultura de cidadania ainda mais exigente,
através de um conjunto de iniciativas abertas
a todos os cidadãos, com enfoque nas crianças
e jovens.

a vida cívica do Concelho perdurará para além
da própria elaboração deste instrumento de
gestão territorial”, considera José Manuel
Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de
Valongo, salientando a importância decisiva
do envolvimento das crianças e jovens através
da iniciativa pioneira no nosso país «V4.0 - O
futuro construído pelas crianças e jovens de
Valongo».

“Com este amplo Processo Participativo,
pretendemos não só recolher de modo
inovador os contributos dos cidadãos para
a elaboração do seu PDM, mas ,também,
promover uma inovadora dinâmica
intergeracional de reflexão sobre o seu
território e consolidação de práticas de
intervenção cidadã, cujo alcance e ganho para

«À procura do meu lugar» é um projeto
específico para a participação das crianças
e jovens (desde o pré-escolar ao secundário)
nas decisões do futuro do território e na
construção do Plano Diretor Municipal de
Valongo. No decurso do processo participativo
procurar-se-á desenvolver o espírito crítico
de crianças e jovens para os desafios do

planeamento e ordenamento, fomentar desde
cedo práticas de participação cívica e apelar à
sua criatividade e capacidade de inovação. Os
contributos recolhidos serão sistematizados
e incorporados no Plano Diretor Municipal,
desde que adequados aos objetivos,
pressupostos e condicionantes legais deste
instrumento de gestão territorial.
O processo participativo decorreu de forma
presencial, cumprindo sempre as normas de
saúde pública. Após o agravar da situação
pandémica e com a entrada em vigor do
estado de emergência, o processo passou
a decorrer em sessões online. Em ambas as
situações, a adesão da comunidade superou
as expectativas.

Processo participativo
da 2ª Revisão do PDM de Valongo
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Município de Valongo atribui 180.000 euros a
31 Associações Desportivas e Clubes
Na época desportiva 2020/2021, a Câmara
Municipal de Valongo dá continuidade às
parcerias de sucesso estabelecidas com o
movimento associativo desportivo para
o trabalho da formação, beneficiando
diretamente as crianças e jovens atletas.
“As nossas Associações e Clubes
desempenham uma utilíssima função
social, sendo de realçar a sua inestimável
contribuição para o desenvolvimento do
desporto em especial das camadas jovens,
bem como para o lazer e ocupação dos
tempos livres das populações”, salienta
José Manuel Ribeiro, referindo que
apesar da incerteza quanto à retoma das
competições desportivas é importante
manter as condições dessa participação,
numa inequívoca vantagem de garantir
uma mais eficaz lógica e transparente
mobilização dos recursos.

Evolução das verbas
atribuídas ao
Desporto

Assim, foram novamente celebrados
Contratos Programa de Desenvolvimento
Desportivo de apoio à formação com 31
Associações Desportivas/Clubes, com o valor
global de 180.000,00€, valor que é atribuído
equitativamente, considerando-se as
especificidades das diferentes modalidades, o
número de atletas, a utilização de instalações
próprias ou municipais e a participação em
competições nacionais.

totaliza 6.831.823,43€. Esta verba inclui a
criação de novos equipamentos desportivos
e a reabilitação dos já existentes, para
garantir melhores condições para a prática
desportiva em todas as freguesias.
Além dos apoios ao associativismo e do
investimento em infraestruturas, anualmente
o Município organiza e/ou coorganiza em
média 180 eventos desportivos.

A partir de 2016, os apoios às associações
e clubes passaram a contemplar também
isenções e outras cedências, além das
transferências.
Como se pode constatar, apesar da
pandemia, em 2020, o valor aumentou para
mais de meio milhão de euros.
Desde 2014, o investimento no Desporto

As entidades apoiadas na época
2020/2021 são:
— Atlético Clube Alfenense;
— Associação Desportiva Valongo;
— Clube Desportivo Palmilheira;
— Clube Desportivo de Sobrado;
— Clube de Natação de Valongo;

— Associação Desportiva e Recreativa
da Gandra;
— Associação Social Cultural de
Sobrado;
— Associação Centro Social Figure
Skating (CSPA);

— Clube Propaganda de Natação;
— Clube de Karaté de Valongo;
— Associação de Taekwondo Estrelas — Centro Social e Paroquial de Alfena
do Susão;
– Hóquei;
— Associação Clube Zupper;
— Associação de Taekwondo de
Valongo;
— Ermesinde Sport Clube 1936;
— Núcleo Cultural e Recreativo de — Inteligência Corajosa – Associação
de Desportos de Combate;
Valongo;
— União Desportiva Recreativa e — Academia de Formação Equestre e
Hipoterapia de Valongo e Campo;
Cultural da Bela;
— União Desportiva Valonguense 1937; — Sporting Clube de Campo;
— Núcleo Desportivo do Colégio — Associação Defesa Pessoal de Alfena
– ADPA;
Ermesinde;
— Grupo Dramático e Recreativo de — Clube Praticantes Atletismo “Os 5 à
Hora”;
Retorta;
— Associação Tradicional Hanguk Moo
— Clube de Ténis de Ermesinde;
Sool – ATHMS;
— Futebol Clube Estrelas Susanenses;
— Associação Recreativa e Cultural da
— Clube Karaté de Alfena;
Azenha – ARCA.
— CKBD - Clube de Karaté Budo Dojo;

DESPORTO
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Município de Valongo homenageia a
prestigiante história do ciclismo em Sobrado

O Ciclismo está no ADN deste Concelho de Campeões, que sai à rua e vibra com uma intensidade brutal sempre que somos contemplados
com grandes eventos de ciclismo, designadamente a Volta a Portugal e o Grande Prémio do Jornal de Notícias. Esta paixão destaca-se
particularmente na vila de Sobrado, onde nasceram quatro vencedores da Volta a Portugal em Bicicleta.
Fernando Moreira, em 1948, Joaquim Leão, em 1964, Nuno Ribeiro, em 2003, e Rui Vinhas, em 2016, são os quatro sobradenses que já
inscreveram o seu nome na História do ciclismo nacional. Sobrado é um autêntico viveiro de campeões, um verdadeiro caso de estudo.
Assim, em 2021, vai finalmente abrir ao público o Núcleo Evocativo do Ciclismo na antiga Escola de Campelo. Será também oficialmente
lançado o livro «Sobrado – O ciclismo e os Prodígios», bem como o documentário alusivo ao mesmo tema.
“Assumimos o compromisso de honrar a história do Ciclismo em Sobrado, perpetuando os seus exemplos de superação desportiva para
inspirar as novas gerações que ainda estão a dar as primeiras pedaladas neste deporto, que tem tanto de fascinante como de exigente”,
salienta José Manuel Ribeiro.
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Centro de Marcha e Corrida
do concelho já tem percursos
em Ermesinde e Valongo

No âmbito da implementação do Centro
Municipal de Marcha e Corrida, a Câmara
Municipal de Valongo disponibiliza aos
Munícipes dois percursos urbanos, um na
freguesia de Valongo e outro na freguesia de
Ermesinde, de forma a promover a prática do
exercício físico ao ar livre.
O percurso de Ermesinde tem uma
extensão de 10 200 metros, sendo o seu ponto
de apoio no Complexo Desportivo Montes
da Costa.
O de Valongo tem uma extensão de 5.200
metros, tendo o seu ponto de apoio na Piscina
Municipal de Valongo.
A sinalética usada nos percursos consiste
em pegadas fl uorescentes pintadas no
passeio, indicando a distância percorrida a
cada 500 metros.

O Centro disponibiliza o apoio de um
técnico especializado, que fará a avaliação
e a sugestão das melhores estratégias de
treino para cada participante, nos seguintes
horários:
· Valongo - 2.ªs e 4.ªs feiras, das 18h às 20h
· Ermesinde - 3.ªs e 5.ªs, das 18h às 20h
Os utilizadores terão de efetuar a sua
inscrição no Portal da Federação Portuguesa
de Atletismo e pagar um seguro anual no
valor de 10,00 €.
Para mais informações, poderão
contactar a Divisão de Desporto através
do número 224 227 900 ou do e-mail
gabmunicipe@cm-valongo.pt
“Este projeto vem dar continuidade à
nossa intenção de transformar o espaço

público num ginásio ao ar livre, para que
todos possam praticar atividade física. A
atual pandemia veio dar razão, pois a prática
desportiva é fundamental para a nossa
saúde física e mental”, salientou José Manuel
Ribeiro na inauguração dos primeiros
percursos do Centro de Marcha e Corrida
Municipal, realizada no âmbito da Semana
Europeia da Mobilidade.
O autarca salientou também que antes da
inauguração destes novos equipamentos foi
necessário um avultado investimento para
dotar a via pública de condições de segurança,
no âmbito dos planos da mobilidade
sustentável e acessível para todos.
Futuramente serão implementados mais
percursos dedicados à marcha e à corrida nas
outras freguesias do concelho.

DESPORTO
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Centro de Escalada consolida projeto
«Valongo - Capital do Desporto Outdoor»
Está concluído mais um equipamento
especificamente dedicado à prática do
desporto ao ar livre, em contacto com a
natureza. O Centro de Escalada de Valongo
já é uma realidade e poderá ser livremente
utilizado logo que sejam levantadas as
restrições impostas pela pandemia.
Esta nova infraestrutura inserida no
Parque das Serras do Porto é composta
por 3 maciços rochosos naturais,
designadamente, Fraga do Castelo, Fraga
do Teto e Fraga Lisa, com cerca de 40 vias
de acesso, permitindo a prática de escalada
a principiantes e atletas mais experientes,
com diferentes graus de dificuldade.
Este Centro tem como objetivo
incentivar a prática regular da Escalada,
promover o Parque das Serras do Porto,
proporcionar o contacto com a natureza e
disfrutar das magníficas paisagens que a
nossas Serras proporcionam.

“Estamos a ativar o território. Esta nova
infraestrutura vem fechar um ciclo de
investimento nas nossas serras. O Centro de
Escalada junta-se ao Circuito de Percursos
Equestres, ao Centro de BTT e ao Centro de
Trail Running de Valongo, representando
uma poderosa mais-valia para a dinamização
do Parque das Serras do Porto e de toda
a Área Metropolitana, onde o concelho
de Valongo se assume como a Capital do
Desporto Outdoor”, salienta José Manuel
Ribeiro, referindo que este investimento
vai ter continuidade com a melhoria das
infraestruturas já existentes e com novos
projetos de fruição das serras, tais como a
Escadaria Cuca Macuca, que vai nascer na
Serra de Santa Justa.
A nova Ponte da Queiva é a mais recente
melhoria implementada no Centro de Trail
de Valongo.
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Com caráter competitivo, realizam-se nas serras do concelho cinco grandes eventos de trail running. Os Trilhos do Paleozóico, o Trail dos
Quatro Caminhos, o Trail Santa Justa, o Trail Quinta das Arcas e o TNV – Trail Noturno de Valongo além de fazerem parte dos campeonatos
nacionais da modalidade, integram também o Circuito Trilhos de Valongo. Este evento tem como principal objetivo motivar e premiar os
melhores atletas, que se distinguem no conjunto dos 6.000 participantes que anualmente correm nos Trilhos de Valongo.

A Subida do Elevador da Santa Justa e o Trail da Mulher realizaram-se pela primeira vez em 2019 e foram um enorme sucesso, logo nas suas
primeiras edições, comprovando mais uma vez as potencialidades do concelho de Valongo para a prática de desporto na Natureza.

DESPORTO
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Serras de Valongo aliam desporto à solidariedade
As Serras de Valongo também são cada
vez mais procuradas para a prática de
eventos desportivos solidários, sem caráter
competitivo, que contam com o apoio
incondicional do Município de Valongo.
As caminhadas solidárias a favor da Liga
Portuguesa Contra o Cancro organizadas
pela Kedabike e o Trail Solidário de
Carnaval organizado pela Associação
Kemedo Team Desporto em Natureza são
dois exemplos paradigmáticos desta onda
de desporto solidário, em que as receitas
angariadas revertem totalmente para as
causas definidas.
O Free Trail Solidário de Carnaval de 2020,
que permitiu angariar 1.038€ para uma
cadeira de rodas elétrica para a ex-atleta
Andreia, foi o último grande evento de trail
organizado no concelho, antes do interregno
provocado pela COVID-19, que tem impedido
a realização destes eventos.

O Município tem sido palco de grandes eventos de ciclismo. Além de provas de BTT, inclusive para acesso aos Jogos Olímpicos, também
incluem Valongo a Volta a Portugal em Bicicleta e o Grande Prémio de Ciclismo do Jornal de Notícias.

98

ESTE ESPAÇO DE OPINIÃO É DA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DAS FORÇAS POLÍTICAS REPRESENTADAS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO

PSD

CDS-PP

UNIDOS POR ALFENA

8 ANOS DE NEGLIGÊNCIA SOCIALISTA

CARTA AO PAI NATAL

SONHAR E NUNCA DESISTIR

Daniel Felgueiras

Tiago Dionísio *

Arnaldo Pinto Soares

Infelizmente somos forçados a assistir,
um pouco por todo o nosso Concelho, às
consequências de termos no poder um
executivo socialista.
Um dos últimos episódios, bem
demonstrativo da negligência socialista
que grassa pelo Concelho de Valongo, foi
em Ermesinde. A descarga direta no Rio
Leça, na zona da Travagem, de resíduos de
saneamento resultante de uma sobrecarga
das redes, pluviais e de saneamento.
Esta negligência para com os munícipes
é muito grave, já que esta situação se
arrasta ao longo de 8 anos em que os preços
da água e do saneamento aumentaram
exponencialmente sem o correspondente
retorno em serviço.
Esta negligência é tanto mais grave quanto
o facto de vários dias após o ocorrido,
os resíduos do saneamento estarem
ainda espalhados pela rua, e as caixas
de saneamento ainda obstruídas, numa
circunstância de insalubridade inaceitável
nos dias de hoje.
Esta inação é típica do atual Presidente
da CMV, que aguardará porventura uma
qualquer manifestação dos moradores
da zona, para então fazer um simulacro
combalido de acção e solidariedade.
Temos que deixar de ser um Concelho onde
se gastam os recursos em coisas efémeras,
para passar a ser o Concelho onde os
munícipes e os seus problemas são centrais
na actuação dos seus responsáveis políticos.
Os nossos recursos têm que ser usados de
forma útil, direccionados para os problemas
prementes que nos afl igem, e para as
legítimas aspirações dos Valonguenses.
Infelizmente, nestes últimos 8 longos anos
de poder socialista só temos problemas que
persistem e aspirações desprezadas.
Para tal, é claro que nas próximas eleições
só há um caminho, um novo caminho com
novos responsáveis. Um caminho com um
projecto Social-democrata, com o PPD/PSD,
onde a pessoa está e estará sempre, no centro
das prioridades.

Uma das mais antigas tradições desta
época é a carta ao Pai Natal. O CDS-PP,
seguindo a tradição natalícia, lembra que
esta época é mais do que presentes, é tempo
de interiorização de valores, de princípios
de dedicação, afeto e solidariedade. Por isso,
endereçamos esta carta ao Pai Natal, em prol
de todos os que habitam ou trabalham no
Concelho de Valongo.
“Pai Natal, gostaria que no meu Concelho
se vivesse um clima de democracia e que
todos os partidos fossem respeitados, assim
como as vozes que defendem posições que
diferem daquelas consagradas pelo poder
concelhio.
Adoraria que todas as Freguesias do
Concelho fossem tratadas com igualdade,
não favorecendo, apenas, as que seguem a
cartilha! Ficaria muito feliz que o IMI, o IRS,
a derrama e outras taxas e taxinhas não
tivessem aumentado. Uma descida destes
seria um bom presente no sapatinho dos
Valonguenses. Ficaria rendido se a CMV
gastasse o dinheiro na criação de mais valor,
como incubadoras e apoios às empresas,
combate ao desemprego e desigualdade
social, melhoria das escolas, apoio aos
bombeiros, entre outros... ao invés de gastar
o dinheiro em autopromoção do partido
eleito, em festas e festinhas, aumento de
gastos operacionais, investimentos feitos
agora com encargos a passarem para
mandatos futuros, etc. Assim, Pai Natal, peçote que olhes pelo futuro dos Valonguenses!”
A todos, o CDS-PP de Valongo deseja um
feliz Natal e um próspero ano novo.
* Texto originalmente escrito para
a anterior edição do Boletim, que não
chegou a ser publicada na sequência da
pandemia. Por decisão do autor, o texto
não foi atualizado.

A história contemporânea de Alfena está
indubitavelmente ligada ao brinquedo
Tradicional Português. Há quase 100 anos,
pela mão de José Augusto Junior, Alfena
tornou-se um importante centro de produção
do brinquedo, primeiro em madeira, depois
em chapa e por fim também em plástico.
Estava esta atividade adormecida quando
a Junta de Freguesia, em colaboração com
os fabricantes e colecionadores, reavivou as
memórias com uma extraordinária exposição
em 2006. O Resultado, hoje, é a inestimável
coleção de brinquedos que possuímos e a
construção, por parte da Câmara Municipal,
da Oficina do Brinquedo. As nossas memórias
já têm lugar reservado no futuro.
Também o rio Leça foi sempre fonte de
vida e de união da comunidade Alfenense.
O Parque Vale do Leça, iniciado pela Junta
de Freguesia e que em breve será ampliado
pela Câmara Municipal, é bem o exemplo
da importância que o Leça tem na nossa
qualidade de vida.
A recuperação do antigo cinema
numa parceria entre o CSPA e a Câmara,
transformando-o num moderno e amplo
auditório, é bem o exemplo de que a
colaboração entre instituições só resulta em
maior bem estar para todos.
O Surgimento dum Complexo Desportivo
Municipal em Alfena, resultante de
acordo estabelecido com o Alfenense, é
mais um passo importante na criação de
infraestruturas públicas.
A construção do novo centro de Saúde,
a futura construção de um novo edifício
sede para a Junta de Freguesia, entre outras
realizações, são bem o exemplo de que vale
sempre a pena lutar pelos sonhos de toda a
comunidade , são bem o exemplo de que, de
mãos dadas, somos sempre capazes de fazer
mais e melhor.

OPINIÃO
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BLOCO DE ESQUERDA

PS

CDU

DEMOCRATIZAR A DEMOCRACIA

VALONGO PARA TODOS

STCP

Bloco de Esquerda - Valongo

Grupo Municipal do Partido Socialista

Grupo Municipal da CDU

O Poder autárquico tem a obrigação de proteger e
proporcionar aos seus cidadãos condições de fruição da
democracia. A democratização da democracia passa por
proporcionar equidade no usufruto dos bens essenciais
a cada cidadão, onde se destaca a habitação, saúde,
educação e mobilidade.
O Bloco de Esquerda entende que os recursos
financeiros da autarquia não são ilimitados, mas
entendemos também que devem ser aplicados de forma
responsável na melhoria de vida de todos os cidadãos.
Para quem vive, trabalha ou conhece o municipio
de Valongo, facilmente identifica carencias a todos os
niveis. São vários os locais, nas várias freguesias, onde se
deslocar é um perigo iminente, seja para peões, seja para
automobilistas. São passeios estreitos e esburacados e
são pavimentos em mau estado e alguns com risco
de abatimento. Na habitação, foram recentemente
identificados 363 casos de necessidade de habitação
urgente, mas este executivo continua a desvalorizar
esta necessidade, limitando-se ao investimento na
manutenção da habitação social existente. Nós, Bloco de
Esquerda, defendemos que deve haver investimento em
novas habitações, não só por ser urgente e necessário,
mas também por ser a melhor forma de regular os preços,
combatendo desta forma a especulação imobiliária, onde
as rendas são incompativeis com os rendimentos da
maioria das familias.
Com os efeitos da crise pandémica e sócioeconómica
que se faz sentir, é urgente reforçar o apoio às famílias, às
pequenas empresas e ao comércio local, principalmente
as que se encontrem em situação mais vulnerável, mas
é também necessário intervenção nas restantes áreas.
Ora, assistimos ao contraciclo daquilo que devia ser a
atitude do poder local. Pelo facto, não entendemos como
pode a Camara Municipal pactuar com um aumento das
taxas de água e saneamento , garantindo o lucro da
concessionária, em detrimento dos municipes que se
vêm confinados, logo com aumento de consumos, ou
com redução dos seus rendimentos. Criticamos também
pela forma como a Camara Municipal se propoe atenuar
essa medida. Primeiro porque é só por 3 meses e em
segundo porque essa compensação é com fundos que
irão fazer falta em outros investimentos, como habitação,
educação, transportes ou apoios sociais.
A autarquia tem a obrigação para com os cidadãos,
de não hipotecar o seu futuro. Deve acudir hoje a quem
mais precisa e investir para que no futuro o municipio de
Valongo seja dotado de todas as valencias que possam
fixar os existentes e cativar novos habitantes e novo
tecido empresarial.
O Bloco de Esquerda Valongo continuará a defender
politicas publicas que reforcem os serviços prestados
aos cidadãos. Continuaremos a apresentar propostas
que vão ao encontro das necessidades atuais e que
proporcionem mudanças efetivas na comunidade, que
permitam eliminar as dificuldades de acesso a todos,
independentemente da sua condição social, do local
onde reside ou trabalhe.
Que, verdadeiramente, ninguém fique para trás.

A enorme dívida do município de
Valongo foi, durante vários anos, um sério
problema. Este foi o legado que o PSD nos
deixou. Quando nos candidatamos, fizemolo com o compromisso de Mudar Valongo.
Começamos, responsavelmente, com a
reestruturação da dívida, garantindo a
Valongo a liberdade financeira que não tinha.
Esta foi a condição essencial para iniciar a
mudança!
Fizemo-lo assegurando: requalificação
de escolas (Secundárias de Ermesinde e
Valongo, Básica Vallis Longus); retirada de
coberturas de fibrocimento; instalação de
parques infantis e salas de aula do futuro nas
escolas do 1º ciclo; projetos de combate ao
insucesso escolar. Houve um reforço, nunca
visto, dos funcionários das escolas e criação
de respostas acessíveis às famílias nas férias
escolares (Toka’Mexer). Durante a Pandemia,
a autarquia adquiriu mais de mil portáteis
e hotspots e garantiu refeições escolares
gratuitas às crianças dos escalões A e B.
Valongo afirmou-se, também, nas respostas
sociais, em projetos de promoção e inclusão
social, dirigidos aos seniores e às pessoas com
deficiência, reforçando ainda, em tempo de
Pandemia, o Fundo de Emergência Social. O
apoio às Corporações de Bombeiros cresceu
como nunca aconteceu.
Valongo tornou-se um exemplo da aposta
na Leitura, nas múltiplas formas de arte
e na promoção das marcas identitárias
(Feira e Oficina da Regueifa e do Biscoito,
Festa do Brinquedo, Festival de Literatura
Infantojuvenil Onomatopeia), bem como
na promoção da cidadania e democracia
participativa (Prestação de Contas, Discussão
Pública da Revisão do PDM, Orçamento
Participativo Jovem).
Governar é um conjunto de opções. O PS
apostou num desenvolvimento participado
e sustentável, que garanta que ninguém
fica para trás! Este é o objetivo e a visão do
PS para o concelho: um compromisso entre
investimento, estabilidade, credibilidade e
preocupações sociais.

A reversão da privatização da STCP permitiu
afirmar o serviço público de transportes
e consolidá-lo no plano metropolitano. A
gestão e coordenação intermunicipal do
serviço prestado pela empresa ofereceu
ainda a possibilidade de uma sua redefinição
e melhoria, colocando a rede ao serviço das
pessoas.
Agora que o processo está concluído,
com a passagem da empresa para a gestão
das 6 autarquias do chamado “Grande
Porto”, podemos dizer que representa uma
oportunidade perdida de alteração de lógica
e de rumo.
Ele é omisso quanto à salvaguarda do
caráter público da empresa para lá de 2023
e não assegura o envolvimento do governo
em futuros investimentos significativos.
Ao mesmo tempo, o acordo sobrevaloriza
a centralidade do concelho do Porto,
condiciona o alargamento da rede e não
garante que os privados deixam de fazer
sobreposição de serviço.
Neste momento, à excepção do Porto, os
restantes municípios têm que assegurar o
financiamento da empresa e se pretenderem
mais serviço, terão que pagar mais.
É ainda inaceitável que o acordo que
envolveu o Governo e os Presidentes de
Câmara, tenha ocorrido sem o envolvimento
dos trabalhadores da empresa e sem a
participação das Câmaras e Assembleias
Municipais. Os eleitos municipais têm o direito
de participar na construção de soluções para
as populações que representam, um direito
do qual não abdicamos. Ainda há tempo
para corrigir estes erros; os concursos ainda
não estão concluídos. Defender a STCP e a
consolidação do caráter público da sua rede
e serviço só é possível com participação e
controlo democrático da sua estratégia e
ação e essa uma luta que vamos continuar
fazer.

Parque de Lazer da Lomba dignifica margens

Concluído projeto do complexo das piscinas

do rio Ferreira em Sobrado

do Parque da Quinta do Passal em Campo

Arrancam obras da Oficina do
Brinquedo Tradicional Português
REVISTA MUNICIPAL DE VALONGO

EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO // TIRAGEM: 45.000 EXEMPLARES
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Valongo Transparente — Consulte toda a documentação em www.cm-valongo.pt

Edital N.º 39/2019 / Reunião de
28/02/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da
licença administrativa referente ao
Processo n.º 240-OC/1992, em nome de
António Moreira de Sousa - Local: Rua
Padre Miguel Paupério do Vale, n.º 680
- Valongo; 2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a receção provisória
das obras de urbanização referente
ao Processo n.º 61-OC/2007, em nome
de Predipalma, Lda. - Local: Rua Monsenhor Miguel Sampaio, n.ºs 66 e 70
- Ermesinde; 3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a receção provisória
das obras de urbanização referente ao
Processo n.º 188-OC/2015, em nome
de Maria Emília Monteiro Augusto Local: Rua D. Pedro IV, n.º 1196 - Casa E
- Valongo; 4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo
de Coorganização com o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, para
a realização da 7.ª edição dos “Trilhos
do Paleozoico”; 5- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Coorganização com o Clube
Trilhos do Norte, para a realização da
1.ª Prova do Campeonato de Portugal
de Trial 4x4 FPAK; 6- Deliberou, por
unanimidade, apoiar a Academia de
Formação Equestre e Hipoterapia de
Valongo e Campo no âmbito da organização de eventos constantes da proposta; 7- Deliberou, por unanimidade,
aprovar os preços a praticar para o
“TOK’A MEXER VALONGO” - Férias da
Páscoa e Férias de Verão; 8- Deliberou,
por unanimidade, aprovar o Prémio
Tecnológico - TRANSFORMA TI.
Edital N.º 53/2019 / Reunião de
14/03/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a receção provisória das obras de
urbanização referente ao Processo n.º
105-OC/2000, em nome de Gandralar - Empreendimentos Imobiliários,
Lda. - Local: Rua Brito Capelo, 40 a
76 - Campo e Sobrado; 2- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a adjudicação da prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica às
instalações alimentadas em Baixa
Tensão Normal (BTN), em Baixa Tensão Especial (BTE) e em Média Tensão
(MT), incluindo as instalações de iluminação pública (IP), ao abrigo do
acordo-quadro de Eletricidade, celebrado pela Central de Compras da
LIPOR, por um período máximo de 24
meses, bem como a minuta do contrato e as notificações a comunicar aos
concorrentes; 3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação da
prestação de serviços de fornecimento

de gás natural para as instalações da
Câmara Municipal, por um período
de 36 meses, bem como a minuta do
contrato e as notificações a comunicar aos concorrentes; 4- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a cessação do
procedimento concursal para a seleção e recrutamento de 5 Assistentes
Operacionais, área de Manutenção
e Infraestruturas Municipais, para a
Divisão de Logística; 5- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a abertura de
procedimento concursal para a seleção e recrutamento de 5 Assistentes
Operacionais: 3 Trolhas, 1 Eletricista
e 1 Serralheiro, área de Manutenção e
Infraestruturas Municipais da Divisão
de Logística; 6- Deliberou, por unanimidade, pronunciar-se, ao abrigo do
n.º 2 do art.º 25.º do Decreto-Lei n.º
23/2019, de 30 de janeiro, manifestando a impossibilidade em dar a sua
concordância aos mapas, em virtude
de não possuir informação que lhe
permita validar os dados neles constantes; 7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo
de Coorganização com a Candibyke
- Associação de Ciclismo, para a realização do evento “Spartans Vallis
Longus OCR”; 8- Deliberou, por unanimidade, aprovar a integração do
aluno do Ensino Básico e Secundário
para usufruto do subsídio de transporte - ano letivo 2018/2019; 9- Deliberou, por unanimidade, proceder à
retificação da deliberação tomada
em reunião de Câmara de 06.12.2018,
referente à intenção de expropriação
de uma parcela de terreno necessária
à execução da obra “Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - Correção
de descontinuidades - Rua das Agras
Novas - Ermesinde”; 10- Deliberou, por
unanimidade, proceder à retificação
da deliberação tomada em reunião
de Câmara de 07.06.2018, referente à
intenção de expropriação de uma parcela de terreno necessária à execução
da obra “Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável - Correção de descontinuidades - Rua Nossa Senhora do Amparo
- Alfena”; 11- Deliberou, por maioria,
com três abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. José
António Ferreira da Silva e Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira, proceder
à retificação da deliberação tomada
em reunião de Câmara de 06.09.2018,
referente à intenção de expropriação
de três parcelas de terreno necessárias
à execução da obra “Corredor Ecológico de Alfena - Instalação de uma área
de Lazer e de Recreio no Parque do Rio
Leça, Alfena

Edital N.º 61/2019 / Reunião de
28/03/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de Autorização Prévia
para Lançamento de Fogo de Artifício, no âmbito da comemoração das
Festas da Páscoa; 2- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a receção provisória das obras de urbanização referente ao Processo n.º 31-L/2018, em
nome de Faixa Vertical - Unipessoal,
Lda. - Local: Rua Nova da Fonte - Ermesinde; 3- Deliberou, por unanimidade,
proceder à anulação da declaração de
caducidade referente ao Processo n.º
215-OC/2001, em nome de Gold Tech,
S.A. - Local: Rua São João de Sobrado,
n.º 1280 - Sobrado; 4- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a declaração
de caducidade da licença administrativa referente ao Processo n.º 59OC/2003, em nome de Óscar Ferreira
Lopes - Local: Rua do Vilar - Sobrado;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da
licença administrativa referente ao
Processo n.º 156-OC/2012, em nome
de Manuel Moreira da Silva - Local:
Travessa Souto Pinheiro, n.º 69 - Sobrado; 6- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração de Protocolo entre o Município de Valongo e o Agrupamento de Escolas de Valongo, no
âmbito de uma Formação em Contexto de Trabalho no Espaço Internet; 7- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração de Protocolo de
Coorganização com a ATAD - Amigos
do Trail Associação Desportiva, para
a realização da 1.ª edição do Trail da
Mulher; 8- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo de Coorganização com a Junta de
Freguesia de Campo e Sobrado, para
a organização do 22.º Grande Prémio
de Atletismo da Vila de Campo, integrado nas comemorações do dia 25 de
Abril; 9- Deliberou, por unanimidade,
apoiar a Associação Desportiva de Valongo na organização da 6.ª edição do
Torneio de Verão em Hóquei em Patins “César Fidalgo”; 10- Deliberou, por
unanimidade, apoiar o NCRV - Núcleo
Cultural e Recreativo de Valongo na
realização do IV Torneio Internacional
de Basquetebol Vallis Longus 2019; 11Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração de Acordo de Cooperação
para o acolhimento de dois formandos em Formação Prática em Contexto
de Trabalho no Horto da Palmilheira;
12- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio
à Confraria do Senhor dos Passos; 13Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta de Protocolo com a PROFIVAL
- Ensino e Formação Profissional, Lda.,

entidade proprietária da EPV - Escola
Profissional de Valongo e formanda,
para a realização de estágio; 14- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta de Protocolo com o Agrupamento de Escolas de Valongo, para a
realização de estágio; 15- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a minuta
de Protocolo com a Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico
do Porto para a realização de estágio;
16- Deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal para
autorizar a cessação do procedimento para contratação do empréstimo
a médio/longo prazo ao abrigo do
n.º 1 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, para aplicação
em investimentos, correspondente
ao financiamento da contrapartida
nacional de investimento municipal;
17- Deliberou, por maioria, com três
votos contra dos senhores Vereadores
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, autorizar a abertura de
procedimento de consulta tendente
à contratação de um empréstimo a
médio e longo prazo ao abrigo do n.º
1 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, para aplicação em investimentos correspondente ao financiamento da contrapartida nacional
de investimento municipal; 18- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de alteração aos Protocolos
celebrados com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de
Valongo e Ermesinde: apoio para as
despesas com os prémios das apólices
de seguro das viaturas e aquisição de
equipamentos de proteção individual
de combate a incêndios em espaços
naturais para novos bombeiros que
ingressem na carreira de bombeiro
voluntário; 19- Deliberou, por unanimidade, por escrutínio secreto, aplicar
ao trabalhador Fernando José Magalhães Gomes a pena de despedimento.
Edital N.º 67/2019 / Reunião de
11/04/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório de Gestão da Vallis
Habita do ano 2018 e a aplicação do
Resultado Líquido do Período - Exercício Económico de 2018; 2- Deliberou,
por unanimidade, emitir a Autorização Prévia para lançamento de Fogo
de Artificio, no âmbito das comemorações das Festas da Páscoa; 3- Deliberou, por unanimidade, emitir a
Autorização Prévia para lançamento
de Fogo de Artificio, no âmbito das
comemorações das Festas em honra
de Nossa Senhora Encarnação; 4- De-

liberou, por unanimidade, emitir a
Autorização Prévia para lançamento
de Fogo de Artificio, no âmbito das
comemorações das Festas em honra
de S. Gonçalo; 5- Deliberou, por maioria, com três votos contra dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José
António Ferreira da Silva, aprovar e
submeter à Assembleia Municipal e
ao Tribunal de Contas o Relatório e
Contas do Município de Valongo, do
ano 2018; 6- Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José
António Ferreira da Silva, submeter à
Assembleia Municipal a proposta de
contração de empréstimo de médio/
longo prazo, ao abrigo do n.º 1, do art.º
51.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, para aplicação em investimentos, no montante
de 2.659.805,44€, correspondente ao
financiamento da contrapartida nacional de investimento municipal; 7Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Protocolo de Formação em Contexto
de Trabalho - Estágio curricular, com
a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto; 8- Deliberou, por unanimidade, apoiar o NCRV
- Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo para a realização do III Torneio
de Patinagem Artística de Valongo - 19
e 20 de abril; 9- Deliberou, por unanimidade, apoiar a Academia de Taekwondo de Valongo no I Open Ibérico
de Valongo de Taekwondo - 25 de maio
de 2019; 10- Deliberou, por unanimidade, apoiar o Clube de Natação de
Valongo no XV Torneio de Natação Cidade de Valongo - 5 de maio 2019; 11Deliberou, por unanimidade, aprovar
o Protocolo de Coorganização com a
Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares - Norte para a realização da
Prova Regional BTT/XCO de Desporto
Escolar - 11 de maio; 12- Deliberou, por
unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal a proposta de celebração
de Adenda ao Protocolo celebrado
com a Junta de Freguesia de Campo e
Sobrado para administração do cemitério de Luriz, em fevereiro de 2011; 13Deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de auxílios económicos
aos/as alunos/as transferidos/as - Ano
letivo 2018/2019 (3.ª fase), no âmbito
da Ação Social Escolar; 14- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a adesão
à Rede Global de Cidades de Aprendizagem da UNESCO; 15- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a declaração
de caducidade da licença adminis-

trativa referente ao Processo n.º 71OC/2016, em nome de Maria Luísa
Mendes Ferreira da Costa - Local: Rua
31 de Janeiro, 422 - Alfena.
Edital N.º 78/2019 / Reunião de
24/04/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da
licença administrativa referente ao
Processo n.º 110-OC/2013, em nome de
Laurentina Manuela Teixeira Marques
de Sousa - Local: Rua Vasco da Gama,
45 - Valongo; 2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa
referente ao Processo n.º 2/2015 - (35),
em nome de Novimovest - Fundo de
Investimento Imobiliário - Local: Rua
Nossa Senhora do Amparo - Alfena; 3Deliberou, por unanimidade, apoiar a
Associação de Ciclismo Nuno Ribeiro &
Rui Vinhas na realização da 5.ª Etapa
da Taça de Portugal de Ciclismo - Juniores - 5 de maio 2019; 4- Deliberou,
por unanimidade, apoiar o Clube de
Karaté de Alfena na realização da 3.ª
edição do Grande Estágio Internacional de Karaté - 6 e 7 julho; 5- Deliberou,
por maioria, com três abstenções dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, aprovar
trabalhos a mais, trabalhos de suprimento de erros e omissões, trabalhos a
menos e a minuta do contrato adicional referente à empreitada “Oficina
de Promoção da Regueifa e do Biscoito”; 6- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio
pontual à Associação Casa do Bugio;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo de Cooperação Cultural com o ENTREtanto
Teatro - Associação Cultural.
Edital N.º 98/2019 / Reunião de
07/05/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de S.
Martinho do Campo; 2- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a declaração
de caducidade da licença administrativa referente ao Processo n.º 427OC/2006, em nome de Ana de Lurdes
Vaz Carneiro Santos - Local: Avenida
dos Desportos, 153 - Valongo; 3- Deliberou, por unanimidade, aprovar
a receção provisória das obras de
urbanização referente ao Processo
n.º 2-L/2018, em nome de Elisabete
Clarisse Rodrigues Carvalho - Local:
Rua 5 de Outubro - Ermesinde; 4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
celebração de Protocolo de Coorgani-

zação com a Associação “Magriços de
Ermesinde Cultura e Desporto” para
a realização do “XV Convívio de Cicloturismo”; 5- Deliberou, por unanimidade, apoiar o “Clube de Propaganda
da Natação - CPN” na organização do
“3.º Torneio Internacional de Minibasquete e Torneio Internacional do CPN
Sub-13 e Sub-15”;
6- Deliberou, por unanimidade,
apoiar o “Sporting Clube de Campo”
na organização do evento “Campo
Cup 2019” - 11 de maio a 22 de junho
de 2019; 7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação do despacho
do Sr. Presidente da Câmara de autorização de celebração de Protocolo de
Parceria com as Juntas de Freguesia
do Concelho para a implementação
do projeto “Sai da Caixa”; 8- Deliberou, por unanimidade, pronunciar-se,
ao abrigo do n.º 2 do art.º 69.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro,
manifestando a impossibilidade em
dar a sua concordância ao mapa remetido para pronúncia
Edital N.º 111/2019 / Reunião de
23/05/2019
1- Deliberou, por unanimidade,
apoiar o Clube de Canários de Postura de Valongo - CCPV, na 14.ª edição do
evento “Postura Show - One Day Show
de Valongo” - 26 de outubro 2019; 2Deliberou, por unanimidade, apoiar
a Associação Futebol Clube do Paço na
comemoração do 60.º Aniversário - 20
e 21 julho; 3- Deliberou, por unanimidade, apoiar o Grupo de Ciclismo e
BTT Keda Bike, na Caminhada Solidária para angariação de fundos a favor
da Liga Portuguesa Contra o Cancro;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo de Coorganização com o Grupo Desportivo
dos Quatros Caminhos na 7.ª edição
do “Trail dos 4 Caminhos” - 1 e 2 de
junho de 2019; 5- Deliberou, por unanimidade, apoiar o Agrupamento de
Escuteiros de Sobrado na “Caminhada Colorida” a realizar no dia 16 de
junho; 6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo
de Coorganização com a Associação
de Ciclismo do Porto para a realização da prova de ciclismo intitulada
“4.ª Taça de Portugal XCO C1 Valongo
2019”; 7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo entre o Município de Valongo e o
Agrupamento de Escolas de Valongo
para uma Formação em Contexto de
Trabalho (FCT) no Espaço Internet; 8Deliberou, por unanimidade, aprovar
a celebração de Acordos de Parceria
no âmbito da candidatura ao “Open
Call#4 - Projetos para melhorar a pro-

teção das vítimas de violência contra
as mulheres e violência doméstica
(EEA Grants)”; 9- Deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação do
ato administrativo praticado pelo Sr.
Presidente da Câmara no âmbito do
Concurso de Ilustração “Ar(Riscar)”;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a assinatura do contrato no
âmbito do projeto ONSTAGE; 11- Deliberou, por unanimidade, solicitar a
Declaração de Utilidade Pública, com
caráter de urgência, para efeitos de
expropriação e consequente tomada
de Posse Administrativa de parcelas
de terreno necessárias à execução da
obra: “Variante à EN 15 - Sub-Lanços
2 e 3 - Valongo”; 12- Deliberou, por
unanimidade, aprovar o Protocolo de
Cooperação Cultural com a Associação Viver Alfena, para a realização da
8.ª edição da Feira de Artesanato de
Alfena; 13- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à
Confraria de Santa Justa, Santa Rufina e Santo Sabino; 14- Deliberou, por
unanimidade, aprovar o aditamento
aos Protocolos de Desenvolvimento Cultural 2019; 15- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a celebração
de Protocolo de Cooperação Cultural
com a Associação Casa do Bugio e a
Junta de Freguesia de Campo e Sobrado para a realização das Festas de São
João de Sobrado/Bugiada e Mouriscada 2019; 16- Deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria
com a Junta de Freguesia de Valongo
para a realização da Feira da Regueifa e do Biscoito & Mercado Oitocentista; 17- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a minuta de Protocolo com a
Escola Profissional do Centro Juvenil
de Campanhã para a realização de um
estágio na Divisão de Cultura e Turismo ; 18- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
da licença administrativa referente
ao Processo n.º 24-OC/2010, em nome
de Jorge Luís de Sousa Moreira - Local:
Rua da Costa, 197/199 - Sobrado; 19Deliberou, por unanimidade, aprovar o acolhimento de dois alunos/
formandos do Curso Profissional de
Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos, no âmbito da
componente de Formação em Contexto de Trabalho; 20- Deliberou, por
unanimidade, aprovar o acolhimento
de um aluno/formando do Curso CEF
T3 - Operador de Fotografia, no âmbito da componente de Formação em
Contexto de Trabalho.

DELIBER AÇÕES

Edital N.º 114/2019 / Reunião de
30/05/2019
1- Deliberou, por unanimidade, submeter a consulta pública o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra
Incêndios, pelo prazo de 15 dias, nos
termos do n.º 7 do art.º 4 do Despacho
n.º 433 -A/2018, de 9 de janeiro, na
atual redação.
Edital N.º 117/2019 / Reunião de
06/06/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal os Documentos de Prestação de
Contas Consolidadas do Município
de Valongo do ano 2018, bem como
a sua submissão ao Tribunal de Contas; 2- Deliberou, por unanimidade,
submeter à Assembleia Municipal os
planos e instrumentos estratégicos:
Plano Municipal de Saúde 2019-2025
e Plano de Ação 2019-2020; 3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio financeiro para
despesas de funcionamento corrente
e material de desgaste para os Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e
do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 4- Deliberou, por unanimidade, transferir para
os Agrupamentos de Escolas o valor
para comparticipação de visitas de
estudo dos/as alunos/as abrangidos/
as pelas medidas de Ação Social Escolar; 5- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio
ao Agrupamento de Escolas de Alfena; 6- Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Ermesinde; 7Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Sporting Clube de Campo na 2.ª edição da Gala de Mérito Desportivo; 8Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Clube de Pesca e Caça de Campo na
“XXXII Prova de Pesca Desportiva - Rio
Ave”; 9- Deliberou, por unanimidade, apoiar o Motoclube de Alfena na
“XII Concentração Motard”; 10- Deliberou, por unanimidade, ratificar o
despacho do Exmo. Sr. Presidente da
Câmara de deferimento do programa
referente à “Semana da Energia e do
Ambiente”; 11- Deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município ao Pacto dos Autarcas para o
Clima e Energia/Covenant of Mayors
for Climate and Energy; 12- Deliberou,
por maioria, com três votos contra dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Sr. José António Ferreira da Silva
e Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira,
submeter à Assembleia Municipal a
proposta de criação da Polícia Municipal de Valongo, bem como a aprovação do Regulamento Municipal de

Organização e Funcionamento da
Polícia Municipal e do primeiro Mapa
de Pessoal da Polícia Municipal que
integra o referido Regulamento; 13Deliberou, por unanimidade, propor
à Assembleia Municipal, com base na
proposta apresentada, que esta delibere não aceitar, para o ano de 2020,
a transferência das competências previstas nos diplomas mencionados no
documento;
14- Deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a não
concessão de acordo favorável à transferência de competências do Estado
para a Área Metropolitana do Porto,
restrita aos anos de 2019 e 2020; 15Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão de Autorização Prévia para
Lançamento de Fogo de Artifício no
âmbito das comemorações das Festas
do Corpo de Deus; 16- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a emissão de
Autorização Prévia para Lançamento de Fogo de Artifício no âmbito das
comemorações das Festas de Santo
António;17- Deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de Autorização Prévia para Lançamento de Fogo
de Artifício no âmbito das comemorações das Festas em honra de Santa
Rita, em Ermesinde; 18- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a emissão de
Autorização Prévia para Lançamento de Fogo de Artifício no âmbito das
comemorações das Festas de S. João
de Sobrado.
Edital N.º 118/2019 / Reunião de
08/06/2019
1- Deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal para
que esta reconheça que o deferimento
da suspensão da execução, mediante a requerida suspensão de eficácia
da deliberação de 18.02.2019 da Câmara Municipal, e da deliberação de
21.02.2019 da Assembleia Municipal,
que aprovam a suspensão provisória dos efeitos do art.º 44.º, n.º 1 do
Regulamento Municipal de Trânsito
e Estacionamento de Duração Limitada, é gravemente prejudicial para
o interesse público; 2- Deliberou, por
unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal para que esta reconheça que o diferimento da execução,
mediante a requerida suspensão de
eficácia da deliberação tomada em
14.02.2019 da Câmara Municipal, e da
deliberação de 21.02.2019 da Assembleia Municipal, que aprovam a decisão final de exercer o direito de resgate
das Concessões de Estacionamento de
Duração Limitada à superfície nas freguesias de Valongo e Ermesinde, bem
como dos atos de execução dessas de-

liberações, é gravemente prejudicial Plácido Aparício - Local: Rua de São Vipara o interesse público.
cente - Alfena; 8- Deliberou, por unanimidade, autorizar a assinatura do
Edital N.º 119/2019 / Reunião de Memorando de Entendimento para in11/06/2019
tegração na Rede de Casas do Conhe1- Deliberou, por unanimidade, cimento com vista à futura instalação
aprovar e submeter a conferência de uma infraestrutura desta natureza
procedimental a proposta do Plano no concelho de Valongo; 9- Deliberou,
de Urbanização da Zona Industrial por unanimidade, aprovar a assinae Empresarial de Campo (PUZIEC) e tura de um Acordo de Colaboração
respetivo Relatório Ambiental; 2- De- entre o Município de Valongo e a CGLU
liberou, por unanimidade, aprovar e - Organização Mundial das Cidades
submeter a conferência procedimen- e Governos Locais para o OIDP - Obtal a proposta do Plano de Pormenor servatório Internacional de Democrado Centro Direcional de Valongo (PP- cia Participativa; 10- Deliberou, por
CDV); 3- Deliberou, por unanimidade, unanimidade, aprovar o Protocolo de
prorrogar, por um período de 1 ano, o Parceria com a Junta de Freguesia de
prazo de elaboração do Plano de Por- Campo e Sobrado no âmbito do evento
menor do Centro Direcional de Valon- “Semana Cultural de Campo”; 11- Dego (PPCDV), sendo esta prorrogação liberou, por unanimidade, aprovar o
contada a partir da data de conclusão Protocolo de Parceria com a Junta de
do prazo inicialmente estabelecido.
Freguesia de Campo e Sobrado no âmbito do evento “Sobrado é Festa”; 12Edital N.º 125/2019 / Reunião de Deliberou, por unanimidade, apoiar a
19/06/2019
realização da 4.ª sessão das Jornadas
1- Deliberou, por unanimidade, pro- Culturais “Porque se fazem as festas?”.
por à aprovação da Assembleia Municipal as alterações dos Estatutos Edital N.º 131/2019 / Reunião de
da Associação de Municípios Parque 04/07/2019
das Serras do Porto; 2- Deliberou, 1- Deliberou, por unanimidade, aupor unanimidade, aprovar a decla- torizar a celebração do Protocolo
ração de caducidade da licença es- de Colaboração com a Academia de
pecial de construção de habitação Formação Equestre e Hipoterapia de
multifamiliar referente ao Processo Valongo e Campo; 2- Deliberou, por
n.º 73-OC/2000, em nome de Afonso unanimidade, aprovar a emissão de
e Pires Lda. - Local: Rua do Soutinho, Autorização Prévia para lançamen74/90/94 - Ermesinde; 3- Deliberou, to de Fogo de Artificio no âmbito das
por unanimidade, aprovar a decla- comemorações das Festas em honra
ração de caducidade da licença ad- de Nossa Senhora do Amparo; 3- Deministrativa referente ao Processo liberou, por unanimidade, retificar
n.º 30-OC/2001, em nome de Sérgio os pontos 2 e 3, no que diz respeito à
Amândio Dias dos Santos - Local: Rua parcela 12, da deliberação camarária
Teixeira de Pascoaes, 126/130 - Sobra- tomada em reunião de 2019.05.23,
do; 4- Deliberou, por unanimidade, relativa ao pedido de Declaração de
aprovar a declaração de caducidade Utilidade Pública, com caráter de urda licença administrativa referen- gência, para efeitos de expropriação
te ao Processo n.º 16-OC/2010, em e consequente tomada de Posse Adminome de Jorge Manuel Garcez Fer- nistrativa sobre a parcela de terreno
nandes das Neves - Local: Rua Miguel identificada, necessária à execução
Bombarda, 414 - Ermesinde; 5- Deli- da obra: “Variante à EN 15 - Sub-lanços
berou, por unanimidade, aprovar a 2 e 3 - Valongo”; 4- Deliberou, por unadeclaração de caducidade da licença nimidade, aprovar a atribuição de um
administrativa referente ao Processo subsídio à Associação Desportiva e Ren.º 58-OC/2011, em nome de Fernan- creativa da Gandra; 5- Deliberou, por
do Manuel Moreira da Rocha - Local: unanimidade, aprovar o Protocolo de
Travessa dos Lubrinhos, 37/41 - Sobra- Parceria com a Junta de Freguesia de
do; 6- Deliberou, por unanimidade, Ermesinde para a realização da Feira
aprovar a declaração de caducidade do Livro do Concelho de Valongo/Noida comunicação prévia referente ao te Branca e dos Bombos; 6- Deliberou,
Processo n.º 56-OC/2014, em nome por unanimidade, aprovar o apoio
de A. Brito Indústria Portuguesa de do Município à realização da sessão
Engrenagens, SA - Local: Rua Ber- “Conferências do Castelo” sob o tema
nardino Machado, 355/395 - Alfena; “Alternativas Climáticas: Desafios e
7- Deliberou, por unanimidade, apro- Soluções”, no Fórum Cultural de Ermevar a receção provisória das obras de sinde; 7- Deliberou, por unanimidade,
urbanização referente ao Processo n.º aprovar o Protocolo de Cooperação
4-L/2003, em nome de Raúl Arménio Cultural com “MagicValongo - As-

sociação Cultural e Artística” para a
realização do “MagicValongo 2019”;
8- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de
Santo André de Sobrado, no âmbito
das Festas em Honra de São Gonçalo
2018; 9- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio
à Banda Musical de S. Martinho de
Campo; 10- Deliberou, por maioria,
com três abstenções dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Alberto Fernando Correia Neto, Sr.
José António Ferreira da Silva e Eng.º
Miguel Jorge Mendes Teixeira, aprovar
as cláusulas contratuais propostas
pela Agência de Desenvolvimento e
Coesão, I.P., relativas ao “Empréstimo
de médio/longo prazo, para aplicação
em investimentos, até ao montante
de 2.659.805,44€, correspondente ao
financiamento da contrapartida nacional de investimento municipal”;
11- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um apoio
pontual à “ADICE- Associação para
o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde” para mudança
dos serviços CATL da Escola Básica do
Calvário para a Rua Ramalho Ortigão, em Valongo; 12- Deliberou, por
unanimidade, aprovar o Protocolo de
Coorganização com a “ATAD - Amigos
do Trail Associação Desportiva” para
a realização da 8.ª edição do Trail da
St. ª Justa; 13- Deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação
para a Rede de Autarquias Participativas - 2019.
Edital N.º 137/2019 / Reunião de
18/07/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios
e submetê-la à Assembleia Municipal; 2- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a retificação do Protocolo
de Parceria Cultural com a Junta de
Freguesia de Ermesinde; 3- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a venda
de merchandising alusivo ao evento
“Couce em Festa”; 4- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a celebração
de Protocolo de Parceria com a Junta
de Freguesia de Valongo e a Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de
S. Mamede de Valongo; 5- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Vicente
de Alfena; 6- Deliberou, por unanimidade, por escrutínio secreto, aplicar
ao trabalhador Domingos Fernando
Ferreira Gaspar a pena de despedimento; 7- Deliberou, por unanimi-

dade, aprovar a listagem definitiva
das candidaturas a Bolsas de Estudo
do Ensino Superior do Município de
Valongo; 8- Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Alberto Fernando Correia Neto, Sr.
José António Ferreira da Silva e Eng.º
Miguel Jorge Mendes Teixeira, aprovar o Protocolo de Colaboração com a
ECOREDE/REDEAMBIENTE, bem como
o aditamento ao contrato inicial.
Edital N.º 141/2019 / Reunião de
01/08/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do período de discussão pública da proposta de Plano de
Pormenor do Centro Direcional de
Valongo (PPCDV); 2- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a celebração
de Contrato de Comodato para cedência de um terreno da Caixa Económica Montepio Geral para realização
da Expoval’19 | “Valongo - Recordar
o Passado, Viver o Presente, Investir
no Futuro”; 3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa
referente ao Processo n.º 228-OC/2016,
em nome de Alfredo Madureira Coutinho - Local: Travessa Tristão Vaz
Teixeira, 48, 50 e 56 - Valongo; 4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
declaração de caducidade da comunicação prévia referente ao Processo
n.º 191-OC/2017, em nome de Maria
Hermínia Alves Filipe - Local: Rua Elias
Garcia - Ermesinde; 5- Deliberou, por
unanimidade, apoiar o Grupo Columbófilo de Alfena na realização
do 5.º Campeonato Columbófilo e 1.ª
Exposição Columbófila do Concelho
de Valongo; 6- Deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação Desportiva de Valongo - ADV, na realização
da 14.ª edição do Torneio Cidade de
Valongo - Memorial Carlos Figueira; 7Deliberou, por unanimidade, apoiar
a realização do 3.º Torneio “Valongo
- Capital do Basquetebol” pelo Clube
de Propaganda da Natação / Núcleo
Cultural e Recreativo de Valongo; 8Deliberou, por unanimidade, aprovar
as Entidades Coordenadoras Locais da
Parceria / ECLP e as Coordenadoras
Técnicas dos CLDS-4G no âmbito do
Contrato Local de Desenvolvimento
Social - CLDS-4G; 9- Deliberou, por
unanimidade, aprovar as normas
para a realização da Residência Artística de Escultura, bem como as normas para a realização do Concurso de
Fotografia e consequente atribuição
de prémios; 10- Deliberou, por maioria, com três abstenções dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.

Alberto Fernando Correia Neto, Sr.
José António Ferreira da Silva e Eng.º
Miguel Jorge Mendes Teixeira, aprovar
os trabalhos a mais, trabalhos a menos, bem como a minuta do contrato
adicional da empreitada “Oficina de
Promoção da Regueifa e do Biscoito”; 11- Deliberou, por unanimidade,
propor à Assembleia Municipal que
esta delibere não aceitar, para o ano
de 2019, a transferência das competências previstas no Decreto-Lei n.º
23/2019, de 30 de abril; 12- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a cessão
da posição contratual referente ao
concurso público de prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos no Município de Valongo
por um período de 36 meses; 13- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
ratificação do ato administrativo de
adjudicação de serviços complementares, bem como a celebração de um
aditamento ao contrato inicial do
concurso público de prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos no Município de Valongo; 14Deliberou, por unanimidade, aprovar
a ratificação do ato administrativo de
autorização da celebração de um Protocolo de Cooperação no âmbito do
concurso público de prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos no Município de Valongo; 15Deliberou, por unanimidade, aprovar
a emissão de Autorização Prévia para
lançamento de Fogo de Artificio no
âmbito da comemoração das Festas
em honra de S. Lourenço.

tacionamento de Duração Limitada
previstas no Regulamento Municipal
de Trânsito e de Estacionamento de
Duração Limitada, integradas nas
concessões resgatadas; Notificar a
Parque VE para entregar, voluntariamente, os originais e duplicados
das chaves de cofre, chaves de porta
de manutenção, meios de recolha de
moedas e peças que pertençam aos
parquímetros instalados, devidamente identificados e etiquetados, o
equipamento de acesso à plataforma
de gestão dos parquímetros, designadamente PDA`s e programas informáticos de gestão instalados, e a entrega
de toda a documentação e manuais
relativos aos parquímetros e à plataforma de informática de acesso, bem
como todos os demais bens necessários ao funcionamento, gestão e fiscalização dos parquímetros; Conceder à
Parque VE um prazo de 5 (cinco) dias
úteis para o cumprimento integral
da obrigação de entrega de todos os
equipamentos e bens afetos à atividade resgatada, prazo esse considerado
razoável atendendo ao prazo de aviso
prévio de 6 (seis) meses anteriormente
concedido para a produção de efeitos
do resgate; Que em caso de incumprimento da Parque VE da decisão de
execução, a execução das prestações
de facto ordenadas sejam realizadas
diretamente ou por intermédio de terceiro para o efeito contratado, ficando
neste caso todas as despesas a cargo
da Parque VE, conforme determina o
art.º 181.º CPA.

Edital N.º 174/2019 / Reunião de
02/09/2019
1- Deliberou, por unanimidade, proceder, ao abrigo dos art.ºs 175.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, à execução das deliberações da Câmara Municipal, de
14-02-2019, e da Assembleia Municipal, de 21-02-2019, que decidiram
exercer o direito de resgate das concessões do fornecimento, instalação
e exploração de Parcómetros Coletivos nas Zonas de Estacionamento de
Duração Limitada nas Freguesias de
Ermesinde e Valongo, no que que diz
respeito ao cumprimento da reversão
integral dos equipamentos que fazem parte integrante das concessões
de estacionamento, concretamente,
com a transferência efetiva do acesso
aos parquímetros e demais equipamentos afetos à atividade resgatada,
de forma a assegurar ao Município o
acesso aos meios necessários que lhe
permitam garantir a continuidade
da atividade de gestão e fiscalização
do estacionamento nas Zonas de Es-

Edital N.º 176/2019 / Reunião de
05/09/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação do despacho do Sr.
Presidente da Câmara de deferimento da emissão de Autorização Prévia
para lançamento de Fogo de Artificio
no âmbito das comemorações das
Festas de Verão; 2- Deliberou, por
unanimidade, proceder à legalização oficiosa referente ao Processo n.º
196/2006 (51), em nome de Manuel António Espinheira Ascenção - Local: Rua
Domingos Martins Lima - Ermesinde;
3- Deliberou, por unanimidade, proceder à legalização oficiosa referente
ao Processo n.º 42/2015 (17), em nome
de José António Ribeiro Moreira da
Silva - Local: Rua Marques da Rocha,
n.º 390 - Valongo; 4- Deliberou, por
unanimidade, apoiar a realização do
V Torneio de Ténis de Mesa da Amizade “Cidade de Valongo”; 5- Deliberou,
por maioria, com três votos contra
dos senhores Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia
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Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, aprovar a prorrogação do prazo e
a minuta da adenda ao contrato da
empreitada: “Oficina de Promoção da
Regueifa e do Biscoito”; 6- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a abertura de concurso público, as peças procedimentais e a constituição do júri
referente à empreitada: “Programa de
circulação pedonal no perímetro da
ARU - fase Poente”; 7- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a assinatura
do Protocolo para a dinamização dos
Clubes de Teatro Escolares - PALCO
LETIVO 2019-2020;8- Deliberou, por
maioria, com três votos contra dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, aprovar
o Acordo de Colaboração com a Múltipla Escolha, o Agrupamento de Escolas de Ermesinde e o Agrupamento
de Escolas de S. Lourenço, bem como
a adenda ao Acordo de Colaboração
com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Campo e o Agrupamento de Escolas de Campo, no
âmbito das Atividades de Animação
e de Apoio à Família - 3.º Quadrimestre de 2019; 9- Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís
Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto
Fernando Correia Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, aprovar a proposta de alteração à Organização dos
Serviços Municipais; 10- Deliberou,
por maioria, com três votos contra dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, a submissão à Assembleia Municipal da 1.ª
alteração ao Mapa de Pessoal de 2019;
11- Deliberou, por maioria, com três
votos contra dos senhores Vereadores
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, ratificar o despacho do
Sr. Presidente da Câmara que formalizou a adesão do Município de Valongo ao Memorando de Entendimento
sobre a Intermunicipalização da STCP,
S.A.; 12- Deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a
aprovação da alteração dos Estatutos
da Agência de Energia do Porto; 13Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de S.
Lourenço de Ermesinde; 14- Deliberou,
por maioria, com três votos contra dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.

José António Ferreira da Silva, aprovar
a 2.ª Revisão do Orçamento e 2.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do
ano 2019, bem como a sua submissão
à Assembleia Municipal.
Edital N.º 195/2019 / Reunião
20/09/2019
1- Deliberou, por unanimidade,
apoiar o Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo para a organização do
XVIII Festival de Patinagem Artística, a
decorrer no dia 5 de outubro de 2019;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
- Natação e outras atividades aquáticas, com o Clube de Propaganda da
Natação para o ano letivo 2019/2020;
3- Deliberou, por unanimidade, ratificar o ato administrativo praticado
pelo Sr. Presidente da Câmara de autorização da aplicação das medidas
de Ação Social Escolar - Ano letivo
2019/2020; 4- Deliberou, por unanimidade, ratificar o ato administrativo
praticado pelo Sr. Presidente da Câmara de autorização de parceria com
o Centro Social de Ermesinde para a
criação de um Centro Qualifica; 5- Deliberou, por unanimidade, delegar as
competências constantes da deliberação nos diretores dos Agrupamentos
de Escolas, com base no Decreto-Lei
n.º 21/2019, de 30 de janeiro; 6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um apoio financeiro à
Associação Jornada Principal, destinado a apoiar a realização de ações de
sensibilização junto da comunidade;
7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso público,
o projeto de execução e as peças procedimentais e a constituição do júri,
para a execução da empreitada: “Piscina Municipal de Ermesinde - Eficiência energética (Candidatura PDCT).
Edital N.º 208/2019 / Reunião de
04/10/2019
1- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a divulgação dos resultados
da discussão pública da proposta do
Plano de Pormenor do Centro Direcional de Valongo (PPCDV), bem como
submeter à Assembleia Municipal a
versão final da proposta; 2- Deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença administrativa
referente ao Processo n.º 8-L/1983, em
nome de Edi Joel Moreira Dias - Local:
Rua do Penido - Sobrado; 3- Deliberou,
por unanimidade, declarar a caducidade da comunicação prévia referente ao Processo n.º 359-OC/2001, em
nome de Celestino António de Lima
Pinto - Local: Rua Primeiro de Maio,

96-98 - Campo; 4- Deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da
licença administrativa referente ao
Processo n.º 66-OC/2016, em nome de
Jorge Manuel Moreira Azevedo - Local:
Rua de Santa Margarida - Alfena; 5Deliberou, por unanimidade, apoiar
o Clube Zupper na organização do
torneio intitulado “1.ª Etapa UWH
- Hóquei Subaquático 3x3”; 6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de apoios nos valores e às
Associações/Clubes mencionados na
deliberação; 7- Deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio pontual ao
Ermesinde Sport Clube 1936, Clube
Desportivo de Sobrado e União Desportiva Valonguense 1937; 8- Deliberou, por unanimidade, ratificar o ato
praticado pelo Exmo. Sr. Presidente de
aprovação e assinatura do Protocolo de Colaboração com a Associação
de Municípios Parque das Serras do
Porto, no âmbito de candidatura ao
PO SEUR; 9- Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Alberto Fernando Correia Neto, Sr.
José António Ferreira da Silva e Dr.
Tiago Manuel Venâncio Meirinhos,
propor à Assembleia Municipal a fixação das taxas do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) referentes a 2020,
a aplicar aos valores patrimoniais
tributários dos prédios urbanos; 10Deliberou, por maioria, com três votos
contra dos senhores Vereadores eleitos
pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Fernando
Correia Neto, Sr. José António Ferreira
da Silva e Dr. Tiago Manuel Venâncio
Meirinhos, propor à Assembleia Municipal a fixação da taxa relativa à
participação variável no IRS a aplicar
aos rendimentos do ano de 2020; 11Deliberou, por maioria, com três votos
contra dos senhores Vereadores eleitos
pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Fernando
Correia Neto, Sr. José António Ferreira
da Silva e Dr. Tiago Manuel Venâncio
Meirinhos, propor à Assembleia Municipal o lançamento de Derrama sobre
o lucro tributável de 2019, a cobrar no
ano 2020; 12- Deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a fixação da Taxa Municipal de
Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano 2020; 13- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a proposta da
3.ª Revisão do Orçamento e 3.ª Revisão das Grandes Opções do Plano do
ano 2019, e submetê-la à Assembleia
Municipal; 14- Deliberou, por unanimidade, autorizar a formalização do
Protocolo de Colaboração com a Escola de Música da Banda Musical de
S. Martinho de Campo; 15- Deliberou,
por unanimidade, autorizar a redu-

ção da comparticipação familiar no
mês de setembro, no âmbito das Atividades de Animação e de Apoio à
Família; 16- Deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição das obras
mencionadas na deliberação para o
fundo documental das Bibliotecas
Escolares do Concelho; 17- Deliberou,
por unanimidade, que o estatuto remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil Municipal seja
equiparado ao estatuto de dirigente
intermédio de 1.º grau - Diretor de
Departamento, e submeter à Assembleia Municipal a autorização para
que o Coordenador Municipal de Proteção Civil possa auferir as despesas
de representação inerentes ao cargo
ao qual é equiparado para efeitos
remuneratórios; 18- Deliberou, por
maioria, com três abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Alberto Fernando Correia
Neto, Sr. José António Ferreira da Silva e Dr. Tiago Manuel Venâncio Meirinhos, conceder à Área Metropolitana
do Porto um apoio correspondente a
1/6 do pagamento do parecer jurídico;19- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto
Fernando Correia Neto, Sr. José António Ferreira da Silva e Dr. Tiago Manuel Venâncio Meirinhos, submeter à
Assembleia Municipal a proposta de
aquisição de terrenos para ampliação do Parque Urbano, em Ermesinde; 20- Deliberou, por maioria, com
três abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. José
António Ferreira da Silva e Dr. Tiago
Manuel Venâncio Meirinhos, propor
à Assembleia Municipal que esta delibere não participar na gestão das
áreas protegidas de âmbito nacional
relativamente ao ano de 2019, comunicando esta decisão à Direção-Geral
das Autarquias Locais; 21- Deliberou,
por maioria, com três abstenções
dos senhores Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD, Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. José António Ferreira
da Silva e Dr. Tiago Manuel Venâncio
Meirinhos, autorizar a abertura de
concurso público com publicação no
Jornal Oficial da União Europeia para
a Prestação de Serviços de Recolha de
Resíduos Urbanos, Campanhas de
Sensibilização e Limpeza de Faixas de
Gestão Combustível do Município de
Valongo, bem como aprovar as peças
do procedimento, a nomeação do júri
de acompanhamento e do gestor do
contrato, e submissão à Assembleia
Municipal.

Edital N.º 217/2019 / Reunião de
18/10/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de parceria com a
Cuca Macuca – Associação de Desenvolvimento Integrado para a realização da “Alma do Fado – IX Concurso de
Fado Amador do Concelho de Valongo”; 2- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de acolhimento de
estágio na Divisão de Cultura e Turismo da Escola Profissional do Centro
Juvenil de Campanhã; 3- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de São Mamede de Valongo – Festas em Honra de
Nossa Senhora da Saúde e Santa Eufêmea; 4- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração do Protocolo de
Cooperação para Implementação do
Centro de Marcha e Corrida de Valongo com a Federação Portuguesa de
Atletismo; 5- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolos de Colaboração para a isenção
do pagamento da taxa de utilização
de Instalações Desportivas, Transportes e Publicidade – época desportiva
2019/2020; 6- Deliberou, por unanimidade, aprovar atribuição de subsídio pontual para o Campeonato de
Futebol 11 – 2019/2020 à Liga de Futebol Popular de Valongo – LFPV; 7- Deliberou, por unanimidade, aprovar o
apoio à implementação no Município
de Valongo do Programa Eco-Escolas
2019/2020; 8- Deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo “Escola
Segunda Oportunidade Valongo”;
9- Deliberou, por maioria, com três
votos contra dos senhores Vereadores
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. José António
Ferreira da Silva e Dr. Tiago Manuel
Venâncio Meirinhos, propor à Assembleia Municipal a fixação das taxas
do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) referentes a 2020, a aplicar aos
valores patrimoniais tributários dos
prédios urbanos; 10- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a aplicação
das Medidas de Ação Social Escolar |
2.ª Fase - Ano Letivo 2019-2020; 11- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de subsídio de transporte
a alunos/as compulsivos – ano letivo 2019/2020; 12- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a atribuição
de subsídio de transporte a alunos/
as do ensino secundário – ano letivo
2019/12020; 13- Deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência
de verbas para as entidades parceiras relativa ao ano letivo 2019/2020 e
acerto final do ano letivo 208/2019 às
Atividades de Apoio à Família; 14 – De-

liberou, por unanimidade, aprovar a
declaração de caducidade do processo
n.º 183-OC/2017, em nome de Luciano
da Silva Ambrósio, em Ermesinde; 15
– Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade do
processo n.º 23-OC/2018, em nome de
Hospital Provado de Alfena, em Alfena; 16- Deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto de primeira alteração ao Regulamento Municipal de
Trânsito e Estacionamento de Duração Limitada; 16- Deliberou, por unanimidade, aprovara a indeminização
por incumprimento do protocolo de
cedência de um espaço ao centro Social de Ermesinde; 17- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a celebração
de protocolo com ISMAI para a realização de estágio curricular em psicologia clínica e da saúde.
Edital N.º 223/2019 / Reunião de
30/10/2019
1- Deliberou, por maioria, com três
votos contra dos senhores Vereadores
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Sr. José António Ferreira da Silva e Eng. Miguel Jorge Mendes Teixeira, submeter à Assembleia
Municipal o Orçamento e Grandes
Opções do Plano para 2020, Mara de
Pessoal para 2020 e Plano de Atividades e Orçamento da Vallis Habita para
2020; 2- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a reposição da legalidade
urbanística, legalização oficiosa, do
processo n.º 78-OC/2016, em nome de
Vodafone Portugal, S.A., em Ermesinde; 3- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
do processo n.º 41-OC/2015, em nome
de António Miranda Rodrigues, em Alfena; 4- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
do processo n.º 84-OC/2016, em nome
de Maria Luísa Moreira Silva Mendes,
em Valongo; 5- Deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio à Associação Centro Social Figure Skating
na realização d torneio Ibéria Roller
Cup; 6- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração do protocolo
de coorganização doo 4.º Trail Quinta das Arcas com a Candibyke Associação de Ciclismo; 7- Deliberou, por
unanimidade, aprovar o projeto de
execução, as peças procedimentais, a
decisão de contratar por concurso público e a designação do júri do procedimento e delegação de competências
para a refuncionalização do Mercado
Municipal de Valongo (Noca Esquadra
da PSP); 8- Deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução, as
peças procedimentais, a decisão de
contratar por concurso público e a

designação do júri do procedimento
e delegação de competências para a
reabilitação do Pavilhão da Bela, em
Ermesinde; 9- Deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação das
parcelas de terreno, designadas por
1 e 2 e aprovação das contrapartidas
estabelecidas entre as partes para o
alargamento da rua do Vale Direito,
na União de Freguesias de Campo e
Sobrado; 10- Deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação de cedência
das parcelas de terreno, designadas
por 1, 2 e 3 e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre as partes
para o alargamento da rua do Penido,
na União de Freguesias de Campo e
Sobrado; 11- Deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação de cedência
de parcela de terreno e aprovação das
contrapartidas estabelecidas entre as
partes para alargamento da rua da
Devesa, na União de Freguesias de
Campo e Sobrado; 12- Deliberou, por
unanimidade, aprovara a quota extraordinária para a Rede Portuguesa
de Municípios Saudáveis; 13- Deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de um estágio em formação
prática em contexto de trabalho com
o Instituto de Emprego e Formação
profissional; 14 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de
protocolo com a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; 15 –
Deliberou, por unanimidade, aprovar
a verba de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) e a sua distribuição
pelas diversas categorias de projetos
para a concretização da 7.ª edição do
Orçamento Participativo Jovem;
16- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a autorização prévia para
lançamento de fogo de artifício – Festas em Honra de St.º André.
Edital N.º 232/2019 / Reunião de
08/11/2019
1- Deliberou, por unanimidade,
apoiar a Associação Desportiva de
Valongo na representação do Município em “A Coruña - VIII Torneio de
Hóquei em Patins - Eixo Atlântico; 2Deliberou, por unanimidade, apoiar
a Associação Desportiva de Valongo
na realização do XIV Torneio dos Reis
“Celestino Brito”; 3- Deliberou, por
unanimidade, aprovar o Protocolo de
Coorganização com o Extreme Clube
de Lagares - Penafiel para a realização
do Enduro das Regiões Valongo - 29
de dezembro 2019; 4- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a celebração
de Protocolo de Coorganização com o
Clube de BTT de Valongo para a realização do 7.º Trail Noturno de Valongo
- 7 de dezembro 2019; 5- Deliberou, por

unanimidade, aprovar a celebração
de Protocolo de Coorganização entre
o Município de Valongo, a Junta de
Freguesia de Ermesinde e a Candibyke - Associação de Ciclismo, na organização da IV Corrida S. Silvestre de
Ermesinde - 27 de dezembro 2019; 6Deliberou, por unanimidade, aprovar
a minuta de Protocolo com o Instituto
de Emprego e Formação Profissional,
IP, através do Centro de Emprego e
Formação Profissional do Porto para
a realização de estágio - Formando do
IEFP; 7- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração de Protocolo
com a Associação In Loco; 8- Deliberou, por unanimidade, apresentar à
Assembleia Municipal a proposta de
deliberação de autorização de aditamento do ónus de reserva de propriedade na aquisição de dois terrenos em
Ermesinde - Rua José Joaquim Ribeiro
Teles; 9- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo
entre o Município de Valongo e a Escola Superior de Educação do Porto
para a integração de estagiários/as
da Licenciatura de Educação Social;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração de Protocolo entre o Município de Valongo, o Núcleo
Cultural e Recreativo de Valongo, o
Agrupamento de Escolas Vallis Longus
e o Agrupamento de Escolas de Campo
para a implementação do projeto “O
Desporto Vai à Escola”.
Edital N.º 236/2019 / Reunião de
19/11/2019
1- Deliberou, por maioria, com três
abstenções dos senhores Vereadores
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Fernando Correia Neto, Sr. José António
Ferreira da Silva e Eng.º Miguel Jorge
Mendes Teixeira, aprovar a proposta
de contrato para Planeamento e Termos de Referência para elaboração
do Plano de Pormenor no Lugar da
Azenha, bem como a sua submissão
a discussão pública; 2- Deliberou, por
maioria, com três abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Alberto Fernando Correia
Neto, Sr. José António Ferreira da Silva
e Eng.º Miguel Jorge Mendes Teixeira,
ratificar a decisão da Sr.ª Vice-Presidente de prorrogação do prazo para
apresentação de propostas referente
ao “Concurso público com publicação
no Jornal Oficial da União Europeia
para a prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos, campanhas de sensibilização e limpeza de
faixas de gestão combustível no Município de Valongo.”
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Edital N.º 246/2019 / Reunião de
27/11/2019
1- Deliberou, por maioria, com três
votos contra dos senhores Vereadores
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José António
Ferreira da Silva, ratificar a atualização de tarifário para 2020, proposta
pela concessionária Águas de Valongo, S.A., no âmbito da “Concessão da
Exploração e Gestão dos Sistemas de
Abastecimento de Água para Consumo Público e de Recolha, Tratamento
e Rejeição de Efluentes do Concelho
de Valongo”; 2- Deliberou, por maioria, com três votos de abstenção dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, aprovar
e submeter à Assembleia Municipal
a proposta de nomeação de Auditor
Externo Responsável pela Certificação Legal de Contas; 3- Deliberou, por
maioria, com três votos contra dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, aprovar
a atualização das tarifas de resíduos
sólidos para o ano 2020; 4- Deliberou,
por maioria, com três votos contra dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr.
José António Ferreira da Silva, aprovar
e submeter à Assembleia Municipal
a 4.ª Revisão das Grandes Opções do
Plano do ano 2019; 5- Deliberou, por
maioria, com três votos de abstenção
dos senhores Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia
Neto e Sr. José António Ferreira da
Silva, ratificar as decisões tomadas
relativas ao “Concurso público com
publicação no Jornal Oficial da União
Europeia para a prestação de serviços
de recolha de resíduos sólidos urbanos, campanhas de sensibilização e
limpeza de faixas de gestão combustível no Município de Valongo”; 6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
abertura de concurso público com publicação no JOUE para a aquisição de
apólices de seguros; 7- Deliberou, por
unanimidade, por escrutínio secreto,
renovar a nomeação da representante
da Câmara na Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Valongo; 8Deliberou, por unanimidade, aprovar
as variáveis que pretendem concretizar a atribuição de apoios financeiros
para projetos implementados ou a implementar às entidades do setor social
e solidário, sediadas no Concelho de

Valongo, com base no ponto 4 do art.º
5.º do “Regulamento para a Concessão
de Apoios às Entidades e Organismos
que prossigam no Concelho Fins de
Interesse Publico”; 9- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a celebração
de Protocolo de Colaboração entre
a Câmara Municipal de Valongo e a
Universidade do Porto no âmbito do
projeto “Valongo, Cidade Utópica”;
10- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 2.ª Edição do Prémio Tecnológico - TRANSFORMA TI; 11- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 96-OC/2013, em nome de Ana Paula Moreira Torres - Local: Rua São João
de Sobrado, 5161 - Campo e Sobrado;
12- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
da licença administrativa referente ao
Processo n.º 134-OC/2015, em nome de
Maria de Lurdes da Silva Sousa Duarte
- Local: Rua Tome de Sousa, 10 - Campo; 13- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
da licença administrativa referente
ao Processo n.º 44-OC/2016, em nome
de Associação Rotary Club de Ermesinde - Local: Rua Padre Américo, 132
e Travessa Presas de Sá, 41 - Ermesinde; 14- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
da licença administrativa referente
ao Processo n.º 1/2018 (35), em nome
de Hospital Privado de Alfena, SA - Local: Rua Manuel Bento Júnior - Alfena; 15- Deliberou, por unanimidade,
apoiar a Associação Social e Cultural
de Sobrado para a realização da Festa
de Natal; 16- Deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação Juvenil,
Desportiva e Cultural de Penido na
organização da 9.ª Edição “Valongo
a Mexer”; 17- Deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Época desportiva
2019/2020; 18- Deliberou, por unanimidade, atribuir a Medalha de Valor
Desportivo ao Clube Desportivo de
Sobrado; 19- Deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final, a
minuta de contrato, bem como a adjudicação da empreitada: “Programa
de circulação pedonal no perímetro
da ARU - Fase Poente”; 20- Deliberou,
por unanimidade, aprovar o Acordo
de Colaboração para a realização de
estágio curricular; 21- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a proposta de
adesão do Externato Santa Joana ao
Programa Eco-Escolas 2019/2020; 22Deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento aos Protocolos de
Desenvolvimento Cultural - Aldeias

de Natal e Concertos de Natal 2019;
23- Deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio pontual ao Grupo Dramático e Recreativo da Retorta; 24- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio
ao Centro Cultural e Desportivo dos
Trabalhadores do Município de Valongo; 25- Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Protocolo de Parceria com
as Juntas de Freguesia de Ermesinde
e Valongo no âmbito da realização
do evento “Aldeia de Natal”; 26- Deliberou, por unanimidade, agraciar
com a Medalha de Honra de Valongo e
conceder o título Cidadão de Valongo
a Fernando Horácio Moreira Pereira
de Melo, agraciar a título póstumo e
atribuir a referida Medalha a Aires
Fernandes Martins, João Moreira Dias
e Gil Fernando Paiva Benido, e agraciar com Medalhas de Mérito António
Ascensão Tavares Carneiro, Aurélio
dos Santos Ferreira, Adérito Ferreira
Moura, Maria Augusta Glória Moura,
Manuel Rocha Ferreira, Joaquim dos
Santos Penela, Waldemar dos Santos
Penela, Associação Organizadora da
Casa do Bugio e das Festas de S. João
de Sobrado e Banda Musical de S. Martinho de Campo; 27- Deliberou, por
maioria, com três votos de abstenção
dos senhores Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia
Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, submeter à Assembleia Municipal
o Contrato Interadministrativo de Delegação e Partilha de Competências
de Autoridade de Transporte Relativas
ao Serviço Público de Transporte Intermunicipal de Passageiros explorado
pela STCP; 28- Deliberou, por maioria, com três votos de abstenção dos
senhores Vereadores eleitos pelo PPD/
PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho,
Dr. Alberto Fernando Correia Neto e
Sr. José António Ferreira da Silva,
submeter à Assembleia Municipal o
aditamento ao Contrato de Concessão
de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros explorado pela
STCP; 29- Deliberou, por maioria, com
três votos de abstenção dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José
António Ferreira da Silva, submeter
à Assembleia Municipal para obtenção de acordo expresso do critério de
imputação da dívida orçamental da
Área Metropolita do Porto a cada município associado; 30- Deliberou, por
maioria, com três votos de abstenção
dos senhores Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia

Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, submeter à Assembleia Municipal
a proposta de aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências - Autoridade de
Transportes, entre a AMP e o Município; 31- Deliberou, por unanimidade,
submeter à Assembleia Municipal a
proposta de constituição do direito de
superfície a favor da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, bem como
de cedência de projeto de arquitetura.
Edital N.º 253/2019 / Reunião de
13/12/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da
licença administrativa referente ao
Processo n.º 5-OC/2000, em nome de
CA Imobiliário - Fundo Especial Inv.
Imob. Aberto - Local: Rua Ribeiro Cambado, 131 e Rua Regedor José Diogo,
70 - Valongo; 2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da licença administrativa
referente ao Processo n.º 134-OC/2012,
em nome de Ana Daniela dos Santos
Coelho - Local: Rua Central de Campo, 2369 - Campo e Sobrado; 3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 136-OC/2015, em nome de Maria
Isaura Araújo Meneses - Local: Rua da
Liberdade, 206 - Ermesinde; 4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
declaração de caducidade da licença
administrativa referente ao Processo
n.º 84-OC/2018, em nome de Armando Moreira da Silva - Local: Rua Fialho
de Almeida, 11/17 - Campo e Sobrado;
5- Deliberou, por unanimidade, aprovar a receção provisória das obras de
urbanização referente ao Processo n.º
130-OC/2015, em nome de Fascínioturquesa, Lda. - Local: Rua Regedor
José Diogo, 201/211 - Valongo;
6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração com a Escola Secundária de
Valongo; 7- Deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo
de Colaboração com a Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico
do Porto para acolhimento de estágio;
8- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a minuta do Protocolo de
Colaboração com a Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico
do Porto para acolhimento de estágio; 9- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio
pontual à Fábrica da Igreja Paroquial
de S. Mamede de Valongo; 10- Deliberou, por unanimidade, apoiar o
Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo na realização do V Torneio de

Ténis de Mesa Challenge - “Cidade de
Valongo” e II Torneio Corbillon - “Cidade de Valongo”; 11- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a celebração
do Protocolo de Colaboração para a
realização do 2.º Encontro da Rede
Nacional de Iniciativas de Educação
de Segunda Oportunidade; 12- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
integração de aluno para atribuição
de subsídio de transporte a alunos/as
compulsivos/as - ano letivo 2019/2020;
13- Deliberou, por maioria, com três
votos de abstenção dos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José
António Ferreira da Silva, aprovar a
supressão de trabalhos e a minuta
da adenda ao contrato inicial da empreitada: “Oficina de Promoção da
Regueifa e do Biscoito”; 14- Deliberou,
por maioria, com três votos de abstenção dos senhores Vereadores eleitos
pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes
Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José António Ferreira
da Silva, aprovar a lista de omissões
e os esclarecimentos aceites pelo gabinete projetista, rejeitar os erros não
aceites pelo gabinete projetista, bem
como aprovar a prorrogação do prazo
para apresentação das propostas no
âmbito da empreitada: “Refuncionalização do Mercado de Valongo (Nova
Esquadra da PSP)”; 15- Deliberou, por
maioria, com três votos de abstenção
dos senhores Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD, Dr. Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia
Neto e Sr. José António Ferreira da Silva, aprovar o estudo prévio do projeto
de arquitetura da obra: “Novos Paços
do Concelho e Centro Cívico”; 16- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
Declaração de Utilidade Pública com
Caráter de Urgência e Tomada de Posse Administrativa de três parcelas de
terreno necessárias à concretização
da obra: “Novos Paços do Concelho
e Centro Cívico”; 17- Deliberou, por
unanimidade, aprovar o projeto de
execução da obra: “Requalificação e
Modernização da Escola Básica Vallis
Longus”; 18- Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José
António Ferreira da Silva, aprovar a
celebração de um Contrato de Comodato com a Associação de Municípios
Parque das Serras do Porto, com vista
à cedência de utilização do edifício
sede; 19- Deliberou, por unanimidade, aprovar a substituição de membro
de júri do procedimento referente ao

“Concurso público com publicação
no Jornal Oficial da União Europeia
para a prestação de serviços de recolha de resíduos urbanos, campanhas
de sensibilização e limpeza de faixas
de gestão combustível do Município
de Valongo”; 20- Deliberou, por maioria, com três votos contra dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Luís Miguel Mendes Ramalho, Dr. Alberto Fernando Correia Neto e Sr. José
António Ferreira da Silva, aprovar a
Adenda ao Protocolo de Cooperação
com a Cooperativa dos Produtores
Agrícolas do Concelho de Valongo, no
âmbito da realização da Expoval’19.
Edital N.º 259/2019 / Reunião de
27/12/2019
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a reposição da legalidade urbanística – legalização oficiosa - Processo
nº. 49-OC/1976, em nome de Mário
Marques Silva - Local: Rua das Escolas
da Bela, 139 e 141 – Ermesinde; 2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a
ordem de execução de obras de necessárias à correção de más condições de
segurança - Processo nº. 20/2019-(07),
em nome de Joaquim Augusto Santos
Castro Paupério - Local: Rua Alves Saldanha, 140 – Valongo; 3- Deliberou,
por unanimidade, aceitar o donativo
da verba referente à Responsabilidade Social Empresarial no valor de
€5319,84; 4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de estágio
na área de jardinagem – PIT - Plano
Individual de Transição; 5- Deliberou,
por unanimidade, aprovar a realização de estágio na área de jardinagem
– PIT - Plano Individual de Transição; 6- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de alteração do
regulamento interno e do protocolo
de cooperação do Circuito Trilhos de
Valongo; 7 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a União Desportiva
Valonguense 1937 na realização do III
Torneio Réveillon; 8 – Deliberou, por
unanimidade, aprovar a abertura do
período de candidaturas das Bolsas
de Estudo do Município de Valongo
2019-2020, bem como o seu número e
montante; 9 - Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.
Luís Miguel Mendes Ramalho, Dra.
Vânia Marta da Silva Moreira Penida
e Eng. Miguel Jorge Mendes Teixeira,
aprovar a proposta de alteração ao
protocolo de apoio à realização do 2.º
Encontro da Rede Nacional de Iniciativas de Educação de Segunda Oportunidade; 10- Deliberou, por maioria,
com três votos contra dos senhores
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr.

Luís Miguel Mendes Ramalho, Dra.
Vânia Marta da Silva Moreira Penida
e Eng. Miguel Jorge Mendes Teixeira,
aprovar: - A Adenda ao Acordo de
Colaboração com a Cooperativa de
Solidariedade Social Múltipla Escolha CRL, o Agrupamento de Escolas
de Ermesinde e o Agrupamento de
Escolas de S. Lourenço, em anexo; - A
segunda Adenda ao Acordo de Colaboração com a Associação de Pais do
Agrupamento de Escolas de Campo e
o Agrupamento de Escolas de Campo,
em anexo, com base na informação
técnica prestada; 11- Deliberou, por
unanimidade, aprovar a atribuição
de apoios financeiros para projetos
implementados ou a implementar às
entidades do setor social e solidário;
12 - Deliberou, por maioria, com três
abstenções dos senhores Vereadores
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís Miguel
Mendes Ramalho, Dra. Vânia Marta
da Silva Moreira Penida e Eng. Miguel
Jorge Mendes Teixeira, aprovar a adesão à Rede Eurocities; 13 – Deliberou,
por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo de Colaboração
com a AOPP – Associação Oficina de
Planeamento e Participação; 14 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos
de Escolas - Decreto – Lei n.º 21/2019,
de 30 de janeiro; 15 – Deliberou, por
unanimidade, aprovar a Adenda ao
Protocolo de Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de
Intervenção Permanente – Ratificação; 16 – Deliberou, por maioria, com
três votos contra dos senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Luís
Miguel Mendes Ramalho, Dra. Vânia
Marta da Silva Moreira Penida e Eng.
Miguel Jorge Mendes Teixeira, aprovar
a adenda ao Protocolo de Cooperação
com a Cooperativa dos Produtores
Agrícolas do Concelho de Valongo.
Edital N.º 05/2020 | reunião de
09/01/2020
1- Deliberou, por unanimidade, designar o júri do concurso e autorizar
a abertura de concurso externo de ingresso para a seleção e recrutamento
de 1 Técnico de Informática, Grau 1,
Nível 1, da carreira de Informática,
para a Divisão de Tecnologias de Informação e Multimédia;
2- Deliberou, por unanimidade, retificar o mapa constante da alínea b),
inserto na deliberação tomada em
reunião de Câmara de 2019.12.13, que
diz respeito aos “bens a expropriar,
proprietários e demais interessados”,
nomeadamente a identificação e
morada dos proprietários e demais

interessados, a freguesia e concelho
de localização dos bens, descrição predial, inscrição matricial e áreas das
parcelas a expropriar;
3- Deliberou, por unanimidade, não
adjudicar a empreitada “Reabilitação
do Pavilhão da Bela - Ermesinde”, bem
como revogar a decisão de contratar,
aprovada por deliberação de Câmara tomada em reunião de 30.10.2019,
tendo por base o teor do Relatório
Final elaborado pelo júri do procedimento, e notificar os concorrentes
dessa decisão;
4- Deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo de Colaboração para a implementação do
projeto “Jogos Tradicionais Portugueses 100% Futuro”;
5- Deliberou, por unanimidade, delegar no senhor Presidente da Câmara,
com possibilidade de subdelegação
nos senhores Vereadores, a competência para designar o/a Encarregado/a
de Proteção de Dados do Município de
Valongo.
Edital N.º 16/2020 | reunião de
23/01/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização, processo nº. 32L/2017, em Ermesinde;
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de acolhimento de aluno
do 10º ano em situação de Plano Individual de Transição(PIT);
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação de Doações.
Dr. José Manuel Pereira Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, torna público, nos termos dos n.ºs
1 e 2, do art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, que a Câmara Municipal de Valongo, em reunião ordinária
realizada em 06 de fevereiro de 2020,
tomou as deliberações destinadas a
ter eficácia externa, que a seguir se
mencionam:
1- Deliberou, por unanimidade, ratificar a transferência de verbas para os
agrupamentos de escolas, no âmbito
do processo de delegação de competências nos diretores dos agrupamentos de escolas.
2- Deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração ao Regulamento
Interno TOK’A MEXER VALONGO – campo de férias.
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar os preços por semana a praticar
para o TOK’A MEXER VALONGO - Férias
da Páscoa e Férias de Verão.
4 – Deliberou, por unanimidade,
transferir para os Agrupamentos de
Escolas o valor global de 4.634,90€
para comparticipação de visitas de es-
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tudo dos/as alunos/as abrangidos/as
pelas medidas de Ação Social Escolar.
5 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a integração da aluna para
atribuição de Subsídio de Transporte
a alunos/as Compulsivos - Ano letivo
2019/2020.
6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração entre o
Município de Valongo e o Agrupamento de Escolas de Campo - Atividades
de Animação e de Apoio à Família na
Educação Pré-Escolar (AAAF).
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de acolhimento
de estágio na Divisão de Cultura e Turismo - Instituto Superior de Ciências
Empresariais e do Turismo.
8 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a doação de espólio para a Oficina
da Regueifa.
9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de estabelecimento de
Protocolos de Desenvolvimento Cultural com as Associações Concelhias.
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de celebração de
Protocolo de Coorganização – Free
Trail `s Solidários 2020 com a Associação Kemedo Team Desporto em
Natureza.
11 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio ao Grupo Columbófilo de Alfena – Comemorações do 91.º
aniversário.
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio à Associação Social e
Cultural de Sobrado na realização dos
Eventos Desportivos 2020.
13 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio à participação da
Associação das Coletividades do Concelho de Valongo no evento TOCATI em
Verona, em Itália.
14 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio à Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de
Valongo e Campo nos eventos desportivos 2020.
15 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo de
coorganização com o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta, na realização da 8.ª Edição dos Trilhos do
Paleozoico.
16 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio ao Núcleo Cultural e
Recreativo de Valongo na realização
do III Torneio Internacional de Carnaval de Minibasquetebol.
17 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo de
coorganização com o Extreme Clube
de Lagares – Penafiel, para a realização da Extreme Valongo – PHES.
18 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio ao Clube de Karaté

de Valongo – 3.º Torneio Juvenil de
Karaté de Valongo.
19 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo de
coorganização com o Clube Trilhos
do Norte na 1.ª prova do Campeonato
de Portugal de Trial 4x4.
20 – Deliberou, por unanimidade,
aprovara a adesão à Rede DYPALL.
21 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a adesão do município à International League of Democratic
Cities.
22 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de adesão da escola Básica do Outeiro ao programa
Eco-Escolas no presente ano letivo.
23 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a adesão da Câmara Municipal
de Valongo ao Pacto Português para
os Plásticos.
24 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração do contrato de
comodato com vista à cedência de
utilização de parte do edifício “Casa
dos Limas” à Associação Alto Relevo –
Clube de Montanhismo.
25 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a receção definitiva das
obras de urbanização e consequente
libertação da caução – processo n.º
206-OC/2008, na rua da Calfaioma,
em Valongo.
26 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração da caducidade
da licença administrativa – processo
n.º 71-OC/2010, na rua da Virela, em
Valongo.
27 – Deliberou, por maioria, com a
abstenção dos senhores vereadores
eleitos pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto,
Sr. José António Silva e Sr. Fernando
Neves:
1) Aceitar e aprovar o relatório final elaborado pelo Júri do concurso
e, consequentemente, adjudicar a
prestação de serviços de aquisição de
apólices de seguros, à empresa “Seguradoras Unidas, S.A.”, pelo valor total
de 974.653,89 € (novecentos e setenta
e quatro mil seiscentos e cinquenta e
três euros e oitenta e nove cêntimos),
sendo que:
Para o lote 1 –, o valor total é de
677.134,17 € (seiscentos e setenta e sete
mil cento e trinta e quatro euros e dezassete cêntimos), correspondente ao
valor anual de 225.711,39 € (duzentos
e vinte e cinco mil setecentos e onze
euros e trinta e nove cêntimos).
Para o lote 2 –, o valor total é de
297.519,72 € (duzentos e noventa e
sete mil quinhentos e dezanove euros
e setenta e dois cêntimos), correspondente ao valor anual de 99.173,24 €
(noventa e nove mil cento e setenta e
três euros e vinte e quatro cêntimos).

2) Aprovar a minuta do contrato, nos
termos do disposto no art.º 98 do Código dos Contratos Públicos, com base
na informação prestada.
3) Aprovar, nos termos do artigo 77º
do Código dos Contratos Públicos, o
teor das notificações a comunicar
aos concorrentes a decisão de adjudicação e a solicitar ao adjudicatário
a apresentação dos documentos de
habilitação exigidos no artigo 81.º
do Código dos Contratos Públicos, e a
prestação da caução, no montante de
48.732,69 €, num prazo de 10 dias sob
pena de caducidade da adjudicação,
nos termos dos artigos 88º, nº 1; 90º, nº
1 e 91º, nº 1, todos do referido diploma
legal, bem como no ponto 19 do Programa do Concurso;
4) Nos termos do nº 1 do Art.º 290.º-A
do Código dos Contratos Públicos nomear os Gestores do Contrato propostos para as respetivas apólices
28 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a adenda do Protocolo de
Cooperação com a Sogilub.
29 – Deliberou, por unanimidade:
1) Aprovar o teor do relatório final,
elaborado pelo júri do concurso, nos
termos do estatuído nos n.os 3 e 4 do
art.º 148.º do CCP alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017,
de 31.08;
2) Adjudicar a execução da empreitada em apreço à empresa QT Civil –
Engenharia e Reabilitação, SA, pelo
preço contratual de 718.222,60 €
(setecentos e dezoito mil, duzentos e
vinte e dois euros e sessenta cêntimos)
e um prazo de execução de 300 dias,
nos termos propostos na supracitada
informação.
3) Aprovar o teor da minuta de contrato a celebrar, nos termos do disposto
no n.º 1 do art.º 98.º do Código dos
Contratos Públicos e a notificação da
mesma ao adjudicatário, nos termos
previstos no n.º 1 do art.º 100.º do referido Código.
4) Aprovar, nos termos do art.º 77.º do
citado Código:
4.1. o teor da notificação aos concorrentes preteridos da decisão de adjudicação;
4.2. o teor da comunicação à empresa adjudicatária notificando-a para
apresentar os documentos de habilitação previstos nos n.os 1 e 2 do art.º
81.º do CCP, bem como para a entrega
da caução para garantia do cumprimento de todas as obrigações legais
contratualizadas, em conformidade
com o estatuído no n.º 1, do art.º 88.º
do CCP.
30 – Deliberou, por unanimidade, solicitar a Declaração de Utilidade Pública, com caráter de urgência, para

efeitos de Expropriação e consequente tomada de Posse Administrativa de
5 (cinco) parcelas de terreno, acima
identificadas, necessárias à concretização da obra versada em título,
com as áreas indicadas, num total de
894,00 m2, respetivos proprietários,
que acarretarão um total de indemnizações/encargos de 54.867,11 €
(cinquenta e quatro mil, oitocentos e
sessenta e sete euros e onze cêntimos).
Edital N.º 37/2020 | reunião de
20/02/2020
1- Deliberou, por unanimidade, declara a caducidade do processo nº.
231-OC/2016, freguesia de Campo e
Sobrado;
2- Deliberou, por unanimidade,
apoiar o Clube de Karaté de Alfena na
organização do 4.º Seminário Open
Masters Karaté Sid Tadrist - 4.º Seminário Open Masters Karaté Sid Tadrist;
3- Deliberou, por unanimidade,
apoiar o Grupo Desportivo e Recreativo da Retorta – Torneio de Futsal de
Carnaval;
4 – Deliberou por unanimidade,
apoiar a Associação Cultural e Recreativa da Azenha na organização
do 1.º Portugal Internacional Montain
Bike – Valongo;
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de Protocolo de
Coorganização da Prova Regional de
BTT/XCO de Desporto Escolar
6 – Deliberou, por unanimidade,
submeter à Assembleia Municipal a
alteração da alínea a) da cláusula 5.ª
do Contrato Interadministrativo, e
em consequência celebrar a respetiva
adenda – Atividades de Animação e de
Apoio à Família;
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a implementação de Oficinas de Artes Decorativas nas Escolas
Básicas do 1º ciclo do Agrupamento
de Escolas de Valongo;
8 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração do protocolo de
colaboração – O Desporto Vai à Escola;
9 – Deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a 1.ª
alteração ao Mapa de Pessoal de 2020;
10 – Deliberou, por unanimidade,
submeter à assembleia municipal,
para efeitos de autorização de celebração da 4.ª Adenda aos acordos de
execução celebrados com as juntas de
freguesia;
11- Deliberou, por maioria, com a
abstenção dos senhores vereadores
eleitos pelo PPD/PSD Sr. José António
Silva, Dra. Vânia Penida, e Eng.º Miguel Teixeira, submeter à Assembleia
Municipal o Regulamento Municipal
de Trânsito e Estacionamento de Du-

ração Limitada;
12 – Deliberou, por maioria, com a
abstenção dos senhores vereadores
eleitos pelo PPD/PSD Sr. José António
Silva, Dra. Vânia Penida, e Eng.º Miguel Teixeira, propor à Assembleia
Municipal, de acordo e para efeitos do
n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, autorização prévia
para a realização do investimento de
construção dos Novos Paços do Concelho e Centro Cívico, até ao montante
de € 9.000.000,00, a ser financiado por
empréstimo de médio e longo prazo;
13 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa de
2019 e inclusão do saldo de gerência
transitado do ano 2019 para cálculo
dos Fundos Disponíveis;
14 – Deliberou, por maioria, com a
abstenção dos senhores vereadores
eleitos pelo PPD/PSD Sr. José António
Silva, Dra. Vânia Penida, e Eng.º Miguel Teixeira, aprovar a proposta da
Revisão do Orçamento e das Grandes
Opções do Plano do ano 2020 e submetê-la à aprovação da Assembleia
Municipal;
15 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração do protocolo
com a Escola Superior Agrária de
Coimbra para formação em contexto
de trabalho;
16 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Estágio curricular, na área
de Ambiente;
17 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de acolhimento
de estágio na Divisão de Tecnologias
de Informação e Multimédia - ISTEC
– Instituto Superior de Tecnologias
Avançadas.
Edital N.º 43/2020 | reunião de
05/03/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Cooperação entre Faculdade de Letras da
Universidade do Porto e Câmara Municipal de Valongo.
2- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Coorganização do 23.º Grande Prémio de
Atletismo da Vila de Campo com a
Junta de Freguesia de Campo e Sobrado
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação de cedência de parcela
de terreno e aprovação das contrapartidas estabelecidas entre as partes Quinta da Lousa, Valongo - Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável - Correção de descontinuidades.
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de acolhimento
de estágio na Divisão de Tecnologias
de Informação e Multimédia - ISCAP -

Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto.
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de acolhimento
de estágio na Divisão de Tecnologias
de Informação e Multimédia - CINEL
- Centro de Formação Profissional da
Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação.
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de acolhimento
de estágios na Divisão de Tecnologias
de Informação e Multimédia - Escola
Profissional PROFITECLA.
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar Proposta de Protocolo de
Colaboração com o Agrupamento de
Escolas de Alfena e a Associação Viver
Alfena – AVA.
Edital N.º 44/2020 | reunião de
19/03/2020
1- Deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto de execução, das
peças procedimentais e da decisão
de contratar por concurso público, a
designação dos membros do júri do
procedimento e delegação de competências - Reabilitação do Pavilhão da
Bela, Ermesinde.
2- Deliberou, por unanimidade, autorizar a redução de 50% da comparticipação familiar do mês de março
e no seguinte em caso de situação
análoga.
3- Deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal para a seleção e recrutamento
de 1 Técnico Superior, área de Ciências
Históricas para a Divisão de Cultura e
Turismo, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas a
tempo indeterminado, ao abrigo do
disposto no n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro.
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar:
- A abertura de um procedimento por
concurso público com publicação no
Jornal Oficial da União Europeia, com
o título em epígrafe, de acordo com o
estabelecido na alínea b) do nº 1 do
art.º 20º, do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Dec. Lei 18/2008,
de 29 de Janeiro, e republicado pelo
Dec. Lei 111-B/2017, de 31 de agosto,
com vista a prestação de serviços,
pelo período de trinta e seis meses,
de fornecimento de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino
do Município de Valongo bem como
no âmbito do Plano de Emergência
de Apoio Alimentar, com o preço estimado de 5.268.600,90 € mais IVA á
taxa legal em vigor, para a duração
da relação contratual;

- As peças do referido procedimento
nos termos do nº 2 do artigo 40º do
Código dos Contratos Públicos;
- Nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do
Código dos Contratos Públicos, nomear o júri de acompanhamento do
concurso, com a constituição supra
indicada, nele delegando a faculdade
de prestar aos interessados os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do
concurso, de acordo como estipulado
a alínea a) do n.º 5 do art.º 50.º, conjugado com o disposto no n.º 2 do art.º
69.º do C.C.P.;
- A nomeação como gestora do contrato a Chefe Unidade de Educação
Dra. Júlia Sandra Mendes, conforme
o estabelecido no art.º 290.º do C.C.P.
Edital N.º 61/2020 | reunião de
23/04/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização, processo nº. 25L/2019, em nome de Faixa Vertical –
Unipessoal, Lda., Ermesinde.
2 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização, processo nº. 41L/2018, em nome de Constremab - Sociedade Construções, Lda., Valongo.
3 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de receção definitiva das obras de urbanização, processo
nº. 2-L/2009, em nome de Lídia Maria
Oliveira Vale, Valongo.
4 – Deliberou, por unanimidade:
Aprovar os esclarecimentos e a lista de
erros e omissões aceites, resultando
na anexação às peças procedimentais
de um novo mapa de medições final,
documentação técnica e peças desenhadas, cujas alterações não envolvem modificação do preço base;
Rejeitar os erros não aceites;
Aprovar a prorrogação do prazo para
apresentação das propostas, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do
referido Código.
Reabilitação do Pavilhão da Bela – Ermesinde.
5 – Deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a Declaração de Interesse Público Municipal
a construção do empreendimento
Parque do Leça, em Ermesinde, para
efeitos de pedido de autorização para
utilização não agrícola de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional.
6 – Deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a Declaração de Interesse Público Municipal
a construção do empreendimento
Parque de Lazer da Lomba, em Sobrado, para efeitos de pedido de autorização para utilização não agrícola de

áreas integradas na Reserva Agrícola
Nacional.
7 – Deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio pontual à associações/
clubes desportivos – CODIV 19.
8 – Deliberou, por unanimidade,
autorizar o pagamento da quota extraordinária à Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis.
9 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a aquisição de equipamento no
âmbito do ensino à distância – CODIV
19.
10 – Deliberou, por unanimidade
aprovar a prestação de serviços de
fornecimento de refeições ao abrigo
do regime excecional de contratação
pública no período da pandemia.
11 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a segunda transferência de
verbas para os Agrupamentos de Escolas, no âmbito do processo de delegação de competências nos Diretores
dos Agrupamentos de Escolas.
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a comparticipação para visitas de estudo – Ano Letivo 2019-2020
2ª fase.
13 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a Adenda aos Protocolos com as
Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde e de
Valongo.
14 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de subsídio pontual ao Grupo Dramático e Recreativo
da Retorta.
15 – Deliberou, por unanimidade,
aceitar a doação de Espólio para a
Oficina da Regueifa.
16 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração Protocolos de Desenvolvimento Cultural 2020.
17 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a aquisição de Hotspot’s – Acesso
à internet no âmbito do ensino à distância - COVID-19.
18 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a adenda ao contrato do
concurso público com publicação no
Jornal Oficial da União Europeia para
a prestação de serviços de recolha de
resíduos sólidos urbanos no Município de Valongo, por um período de 36
meses.
19 – Deliberou, por unanimidade, ratificar as decisões tomadas no âmbito
do concurso público com publicação
no Jornal Oficial da União Europeia
para a prestação de serviços de fornecimento de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino do
Município de Valongo, bem como no
âmbito do Plano de Emergência de
Apoio Alimentar, por um período de
36 meses.
20 – Deliberou, por unanimidade, sus-

DELIBER AÇÕES

pender o contrato em vigor do concurso público com publicação no Jornal
Oficial da União Europeia para a prestação de serviços de refeições nos Estabelecimentos de Educação e Ensino
do Município de Valongo, nem como
no âmbito do Plano de Emergência de
Apoio Alimentar, por um período de
36 meses.
21 – Deliberou, por unanimidade:
Aceitar e aprovar o relatório final
elaborado pelo Júri do concurso e,
consequentemente, adjudicar a prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos, campanhas de
sensibilização e limpeza das faixas de
gestão combustível no Município de
Valongo, por um período de 120 meses à empresa “Ecorede – Engenharia
de Serviços, S.A.”, pelo valor total de
25.896.000,01 €, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor;
Aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no art.º 98 do Código
dos Contratos Públicos, com base na
informação prestada;
Aprovar, nos termos do artigo 77º do
Código dos Contratos Públicos, o teor
das notificações a comunicar aos concorrentes a decisão de adjudicação e a
solicitar ao adjudicatário a apresentação dos documentos de habilitação
exigidos no artigo 81.º do Código dos
Contratos Públicos, e a prestação da
caução, no montante de 1.294.800,00
€, num prazo de 10 dias sob pena de
caducidade da adjudicação, nos termos dos artigos 88º, nº 1; 90º, nº 1 e
91º, nº 1, todos do referido diploma
legal, bem como no ponto 20 do Programa do Concurso;
Concurso público com publicação
no Jornal Oficial da União Europeia
para a prestação de serviços de recolha de resíduos urbanos, campanhas
de sensibilização e limpeza das faixas
de gestão combustível no Município
de Valongo.
22 – Deliberou, por unanimidade,
ratificar as medidas excecionais e
temporárias de apoio à população,
associações, instituições particulares
de solidariedade social e empresas.
23 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a aceitação de doações – COVID
19.
24 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar ao abrigo do n.º 3 do art.º
164.º do Código do Procedimento
Administrativo, conjugado com o disposto na al. ccc), do n.º 1, do art.º 33.º
do Anexo I à lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro submeter a ratificação da
Assembleia Municipal, o ato administrativo praticado pelo Exmo. Senhor
Presidente da Câmara - Apoio pontual
às Juntas de Freguesia – COVID-19.

25 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão de apoios a lares de
idosos, associações humanitárias de
bombeiros voluntários e instituições
particulares de solidariedade socialCOVID-19.
Edital N.º 73/2020 | reunião de
21/05/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório de Gestão, e aplicação
de resultados da Vallis Habita, do ano
2019;
2 – Deliberou, por maioria, com os votos contra senhores vereadores eleitos
pelo PPD/PSD, Dr. Alberto Neto, Sr. José
António Silva e Dr. Tiago Meirinhos,
aprovar Relatório e Contas do Município de Valongo, do ano 2019;
3 – Deliberou, por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores Dr.
Alberto Neto, Sr. José António Silva e
Dr. Tiago Meirinhos, aprovar as adendas aos contratos de empréstimo de
médio e longo prazo, para aplicação
em investimentos, até ao montante de
2.659.805,44€, no âmbito da Linha BEI
PT 2020 – Autarquias;
4 - Deliberou, por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores Dr. Alberto Neto, Sr. José António Silva e Dr.
Tiago Meirinhos, aprovar o indeferimento de impugnação administrativa
do concurso público com publicação
no Jornal Oficial da União Europeia
para a prestação de serviços de recolha de resíduos urbanos, campanhas
de sensibilização e limpeza das faixas
de gestão combustível no Município
de Valongo;
5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação da requalificação
da Piscina Municipal de Ermesinde
– Eficiência energética (candidatura
PDCT) - Aprovação do projeto de execução;
6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação de cedência da parcela
de terreno, designada por 4 e aprovação das contrapartidas estabelecidas
entre as partes - Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável - Requalificação
do Largo do Passal e áreas envolventes, Sobrado;
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a aprovação das peças procedimentais e da decisão de contratar
por concurso público; designação dos
membros do júri do procedimento e
delegação de competências - Requalificação da Escola Básica de Vallis
Longus – Valongo;
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade Processo nº. 22-OC/1990, em Sobrado;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade

- Processo nº. 128-OC/2010, em Ermesinde;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
- Processo nº. 202-OC/2015, em Valongo;
11 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a comparticipações familiares dos meses de abril e maio de 2020
- Atividades de Animação e de Apoio
à Família;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Acordo de Cooperação para
a implementação do projeto de inovação social “55+ Área Metropolitana
do Porto”;
13 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 2.ª proposta de alteração
Protocolos de Desenvolvimento Cultural 2020;
14 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a ratificação de concessão de
apoios a lares de idosos, associações
humanitárias de bombeiros voluntários, instituições particulares de
solidariedade social e famílias carenciadas - COVID-19;
15 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de retificação da
adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências
– Autoridade de Transportes, entre a
AMP e o Município.

Valongo.
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a aceitação da doação para
o Museu Municipal.
9 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a aceitação de doação – COVID19.
10 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão de apoios a lares de
idosos, associações humanitárias de
bombeiros voluntários, instituições
particulares de solidariedade social e
famílias carenciadas - COVID-19.
11- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de realização de
estágio curricular - Aprovação de protocolo de estágio curricular.
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o relatório final e da minuta de contrato; decisão de adjudicação; Notificação para apresentação
dos documentos de habilitação pelo
adjudicatário; Exigência de prestação de caução para garantia da obra
- Reabilitação do Pavilhão da Bela –
Ermesinde.
13 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de Protocolo de
Colaboração com Academia de Formação Equestre e Hipoterapia de Valongo e Campo – Vigilância a cavalo.
14 – Deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio à Atividade Económica,
Empresarial e Comercial – Isenção de
Edital N.º 85/2020 | reunião de Taxas Municipais relativas a esplana04/06/2020
das.
1- Deliberou, por unanimidade, provar a proposta de início do procedi- Edital N.º 98/2020 | reunião de
mento de elaboração da 2ª Alteração 18/06/2020
do Plano Diretor Municipal.
1- Deliberou, por unanimidade, apro2 – Deliberou, por unanimidade, var as Contas Consolidadas do Muniaprovar a prorrogação do prazo de cípio de Valongo, do ano 2019;
elaboração da 2.ª Revisão do Plano 2 – Deliberou, por unanimidade,
Diretor Municipal de Valongo.
aprovar o acordo de cooperação para
3 – Deliberou, por unanimidade, implementação do PROJETO “IDDA”
aprovar a declaração de caducidade no âmbito do programa Parcerias
do processo nº. 22-L/1983, Rua das para o Impacto da Inovação Social;
Herdades, em Ermesinde.
3 – Deliberou, por unanimidade,
4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de cooperação para
aprovar a declaração de caducidade a implementação do projeto de inovado processo nº. 24-L/2017, Rua da Co- ção social “Memorias com Histórias”;
mital, em Ermesinde.
4 – Deliberou, por unanimidade,
5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria – IKEA
aprovar a declaração de caducidade e Câmara Municipal de Valongo – Prodo processo nº. 165-OC/2017, Rua An- jeto Vamos Brincar e Aprender;
tónio Augusto Castro Paupério, em 5 – Deliberou, por unanimidade,
Valongo.
aprovar as comparticipações mensais
6 – Deliberou, por unanimidade, apro- para o ano letivo 2020/2021 - Compovar o Regulamento do Funcionamen- nente de Apoio à Família no 1.º Ciclo;
to da Componente de Apoio à Família 6 – Deliberou, por unanimidade,
na Rede Pública do 1.º Ciclo do Ensino aprovar a proposta de protocolo com
Básico do Município de Valongo.
a Teach for Portugal;
7 – Deliberou, por unanimidade, 7 – Deliberou, por maioria, com a absaprovar o Regulamento do Funciona- tenção dos senhores Vereadores eleimento das Atividades de Animação e tos pelo PPD/PSD Dr. Luís Ramalho, Dr.
de Apoio à Família na Rede Pública da Alberto Neto e Sr. José António Silva,
Educação Pré-Escolar do Município de aprovar a 2.ª Alteração ao Mapa de

Pessoal de 2020;
8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão à Associação
de Municípios Portugueses do Vinho;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a rejeição da lista de erros e
omissões apresentada pelos interessados; retificar de peças procedimentais
e a prorrogação de prazo de entrega
das propostas - Requalificação da Escola Básica Vallis Longus – Valongo;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo de
cooperação cultural com o ENTREtanto Teatro – Ano 2020;
11- Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 3ª proposta de alteração
aos Protocolos de Desenvolvimento
Cultural 2020;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o estagiário da Licenciatura
de Engenharia de Proteção Civil - trabalho para unidade curricular Projeto
Edital N.º 102/2020 | reunião de
02/07/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a Suspensão Parcial do PDM de
Valongo e Estabelecimento de Medidas Preventivas para o regime dos
Espaços de Atividades Especiais (EE.II)
estabelecido pelos artigos 40º e 41º do
Regulamento do PDMV;
2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o protocolo de estágio para a
elaboração de Dissertação de Mestrado em Ambiente Empresarial;
3 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 4ª proposta de alteração
aos Protocolos de Desenvolvimento
Cultural 2020;
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de Protocolo de
Parceria com Gabriela Gomes – Projeto “Ardósia_Instalações Artísticas” na
Bienal de Ardósia de Valongo;
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de celebração do
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo - Natação e Outras
Atividades Aquáticas com o Clube de
Propaganda de Natação (CPN) – ano
letivo 2020/2021;
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto de execução, das
peças procedimentais e da decisão
de contratar por concurso público;
designação dos membros do júri do
procedimento e delegação de competências - Oficina do Brinquedo Tradicional Português;
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a adjudicações por lotes do
concurso público com publicação no
Jornal Oficial da União Europeia para
a prestação de serviços de fornecimen-

to de refeições nos Estabelecimentos
de Educação e Ensino do Município de
Valongo bem como no âmbito do Plano de Emergência de Apoio Alimentar,
por um período de 36 meses;
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto de Inovação Social
“Switch to Inovation” no âmbito da
candidatura ao programa de parecerias para o impacto;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a prestação de serviços de
fornecimento de refeições ao abrigo
do regime excecional de contratação
pública no período da pandemia (julho e agosto 2020).
Edital N.º 116/2020 | reunião de
23/07/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 5ª Proposta de alteração aos Protocolos de Desenvolvimento Cultural
2020;
2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar;
3 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a doação de espólio para a Oficina
da Regueifa;
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a adesão à Federação Portuguesa do Caminho de Santiago;
5 – Deliberou, por unanimidade, ratificara a prestação de serviços de
fornecimento de refeições ao abrigo
do regime excecional de contratação
pública no período da pandemia – Reforço de cabimento;
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o aditamento às Bolsas de
Estudo a alunos e alunas do Ensino
Superior 2019/2020;
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a cobrança da comparticipação familiar Atividades de Animação
e de Apoio à Família;
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a listagem definitiva - Bolsa
de Estudos da Câmara Municipal de
Valongo 2019/2020;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a Proposta de Alteração ao
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e
Alunas do Ensino Superior;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a abertura de Procedimentos Concursais – PREVPAP – Programa
de Regularização Extraordinária dos
Vínculos Precários na Administração
Pública no âmbito do processo de
transferência de competências na
área da Educação ao abrigo do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro,
na sua redação atual;
11 – Deliberou, por unanimidade,
ratificar a proposta de delegação de
competências nos diretores dos agru-

pamentos de escolas – Decreto-Lei n.º
21/2019, de 30 de janeiro;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a desafetação do Domínio
Público de parte da Travessa da Liberdade, freguesia de Valongo, com as
áreas de 130,00m2 e 332,00m2;
13 – Delibero por unanimidade, aprovar a submissão à Assembleia Municipal a Alteração ao Regulamento do
Conselho Municipal de Segurança.
Edital N.º 127/2020 | reunião de
7/08/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar 2.ª Alteração do PDM de Valongo
- Aprovação da proposta de alteração
e sua apresentação à Comissão de
Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRn) para convocação de conferência procedimental;
2 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória
das obras de urbanização - Processo
n.º 98-OC/2018, em nome de Garbisa
– Investimentos l, S.A., em Campo e
Sobrado;
3 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização - Processo n.º
66-OC/2019, em nome de Irmadona
Supermercados S.A., em Ermesinde;
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de
Medalha de Mérito ao Reverendíssimo
Sr. Padre José Manuel Macedo;
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 6ª proposta de alteração
aos Protocolos de Desenvolvimento
Cultural 2020;
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo com
MagicValongo - Associação Cultural e
Artística para a realização do “MagicValongo 2020;
7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar proposta de alteração da Coordenadora Técnica do Contrato Local de
Desenvolvimento Social – CLDS-4G
do CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
ALFENA (CSPA)
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o - Acordo de Colaboração
2020-2021 - Componente de Apoio à
Família na Rede Pública do 1.º Ciclo
do Ensino Básico do Município de Valongo, votaram contra os senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD Dr. Luís
Ramalho, Dr. Alberto Neto e Sr. José
António Silva;
9 – Deliberou, por maioria, aprovar
os acordos de colaboração, no âmbito das Atividades de Enriquecimento
Curricular previstas na Portaria nº
644-A/2015, de 24 de agosto, entre
a Câmara Municipal de Valongo, os
Agrupamentos de Escolas do Conce-

lho e a Cooperativa de Solidariedade
Social do Povo Portuense, votaram
contra os senhores vereadores eleitos
pelo PPD/PSD Dr. Luís Ramalho, Dr.
Alberto Neto e Sr. José António Silva;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de apoio pontual a associações/clubes – Época
2020/2021;
11 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a anulação da deliberação
de aprovação das minutas de adenda
- Linha BEI Autarquias 2020 – Empréstimo de médio e longo prazo, até ao
montante de 2.659.805,44€;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de
apoio à Junta de Freguesia de Valongo, votaram contra os senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD Dr. Luís
Ramalho, Dr. Alberto Neto e Sr. José
António Silva;
13 – Deliberou por unanimidade,
aprovar a rejeição das listas de erros
e omissões apresentada pelos interessados; retificação das peças procedimentais; proposta de prorrogação
de prazo para entrega das propostas
- Oficina do Brinquedo Tradicional
Português – Alfena.
Edital N.º 133/2020 | reunião de
3/09/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de suspensão parcial
do PDM de Valongo e estabelecimento
de medidas preventivas para o regime
dos espaços de atividades especiais
(EE.II);
2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a abertura de período de
discussão pública da 2.ª alteração do
PDM de Valongo;
3 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio à ADV – Associação
Desportiva de Valongo na organização da 15ª edição do Torneio de Hóquei em Patins “Cidade de Valongo”;
4 – Deliberou, por unanimidade, ratificar o apoio para a pavimentação
de parte do logradouro do Centro de
Saúde de Ermesinde - Parque de estacionamento da ala de ADC (Apoio
Doentes Covid);
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
da comunicação prévia - Processo nº.
25-OC/2016, em Valongo;
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de receção provisória das obras de urbanização - Processo nº. 100-OC/2012, em Valongo;
7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção de taxa pela ocupação
de espaço público, para instalar um
suporte destinado ao aparcamento de
bicicletas elétricas e de Karts a pedais,

DELIBER AÇÕES

destinados a aluguer, bem como a colocação de um guarda sol pousado no
pavimento, junto ao estabelecimento
sito na Rua Rainha Santa Isabel, n.º
355, Loja E, em Valongo;
8 – Deliberou, por unanimidade,
propor à Assembleia Municipal, para
efeitos do disposto na alínea q) do nº1
do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, a desafetação das parcelas
com as áreas de 130,00m2 e 332,00m2,
parte da Travessa da Liberdade, freguesia de Valongo, do domínio público municipal e sua integração no
domínio privado para posterior permuta;
9 – Deliberou, por maioria, aprovar o
pagamento de quota referente a 2020
à ALDA – European Association For
Local Democracy;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a devolução das comparticipações familiares do mês de julho
- Transferência de verbas para a Associação Viver Alfena - Atividades de
Animação e de Apoio à Família;
11 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão de apoios a lares de
idosos, associações humanitárias de
bombeiros voluntários, instituições
particulares de solidariedade social e
famílias carenciadas - COVID-19;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de despedimento
instaurado a funcionário.
Edital N.º 155/2020 | reunião de
24/09/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização – Processo n.º
116-OC/2017, em Valongo;
2 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização – Processo nº.
95-OC/2013, em Ermesinde;
3 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a aplicação das medidas de Ação
Social Escolar – ano letivo 2020/2021;
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo de
colaboração entre o Município de
Valongo e Agrupamentos de Escolas
para a cedência de equipamentos informáticos e respetiva conectividade
no âmbito do Ensino à Distância em
contexto de pandemia COVID-19, ano
letivo 2020/2021;
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Acordo de Cooperação para
a implementação do projeto de inovação social “Eu e a Minha Reforma”;
6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro
para despesas de funcionamento
corrente e material de desgaste para
os Estabelecimentos de Educação Pré-

-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico
7 – Deliberou, por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD Dr. Alberto Neto, Sr.
José António Silva e Dra. Vânia Penida,
aprovar o projeto final de regulamento das Atividades de Animação e Apoio
à Família na Educação Pré-Escolar
(AAAF);
8 – Deliberou, por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD Dr. Alberto Neto, Sr.
José António Silva e Dra. Vânia Penida,
aprovar o projeto final de regulamento da Componente de Apoio à Família
no 1.º Ciclo (CAF);
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de apoio pontual a Associações/Clubes com instalações desportivas próprias
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 7ª Proposta de alteração
aos Protocolos de Desenvolvimento
Cultural 2020
11 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão de apoios a lares de
idosos, associações humanitárias de
bombeiros voluntários, instituições
particulares de solidariedade social e
famílias carenciadas - COVID-19;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a rejeição da transferência
da competência no domínio da saúde – Decreto-lei n.º 23/2019, de 30 de
janeiro;
13 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 3.ª alteração ao Mapa de
Pessoal de 2020;
14 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 4.ª Adenda ao Acordo de
Execução celebrado com a Freguesia
de Campo e Sobrado – Retificação ao
Anexo II_ A - Locais, Extensão e Frequência da Varredura;
15 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o reforço transitório das linhas e horários explorados pela STCP
no concelho de Valongo;
16 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a decisão de não adjudicação
- Oficina do Brinquedo Tradicional
Português - - Revogação da decisão
de contratar;
17 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 2ª Revisão do Orçamento e
as Grandes Opções do Plano do ano
2020;
18 – Deliberou, por maioria, com a
abstenção dos senhores vereadores
eleitos pelo PPD/PSD Dr. Alberto Neto,
Sr. José António Silva e Dra. Vânia
Penida, aprovar a contração de empréstimo de médio/longo prazo, ao
abrigo do n.º 1, do art.º 51.º, da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, para aplicação em investimentos, no montante de 937.182,51

€, correspondente ao financiamento
da contrapartida nacional de investimento municipal (elegível e não
elegível).
Edital N.º 168/2020 | reunião de
8/10/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização - Processo nº.
47-L/2019, em Campo Sobrado;
2 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização prévia para lançamento de Fogo de Artificio – Festas em
Honra N. Sra. Necessidades;
3 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de estágio curricular
na área da jardinagem;
4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a oferta de 6 leitores de microchips
às entidades policiais e bombeiros;
5 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão de apoios a lares de
idosos, associações humanitárias de
bombeiros voluntários, instituições
particulares de solidariedade social e
famílias carenciadas - COVID-19;
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração da composição do
Conselho Municipal de Educação de
Valongo para o Mandato Autárquico
2017/2021
7 – Deliberou, por maioria, com a
abstenção dos senhores vereadores
eleitos pelo PPD/PSD Dr. Alberto Neto,
Sr. José António Silva e Dra. Vânia
Penida, aprovar a contração de empréstimo BEI de médio/longo prazo,
ao abrigo do n.º 1, do art.º 51.º, da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na
sua redação atual, para aplicação
em investimentos, no montante de
937.182,51€, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional
de investimento municipal (elegível e
não elegível)
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração às Normas de
Funcionamento e Implementação da
8ª edição do Orçamento Participativo
Jovem de Valongo;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto de execução, das
peças procedimentais e da decisão
de contratar por concurso público Designação dos membros do júri do
procedimento e delegação de competências - Oficina do Brinquedo Tradicional Português;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a revogação da decisão de
contratar - Requalificação da Escola
Básica Vallis Longus, Valongo;
11 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a resolução de expropriação
nos termos do n.º 1 do art.º 10.º da Lei
n.º 168/99, de 18 de setembro - pedido

de Declaração de Utilidade Pública
com Caráter de Urgência e Tomada de
Posse Administrativa - Variante à EN
15 – Sublanços 2 e 3 – Valongo – Parcelas 5 e 7.
Edital N.º 177/2020 | reunião de
22/10/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro
ao Clube de Pesca e Caça de Campo;
2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio à Associação das Coletividades do Concelho de Valongo;
3 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de Celebração
de Protocolos de Colaboração para
a isenção do pagamento da taxa de
utilização de Instalações Desportivas,
Transportes e Publicidade – época
desportiva 2020/2021;
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de celebração de
protocolo com ISMAI – Realização de
Estágio Curricular em Psicologia Área de especialização: Mestrado em
Psicologia Clínica e da Saúde;
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar os trabalhos complementares (circunstâncias imprevisíveis e
não previstas), a minuta do contrato
adicional, o Pedido de apresentação
de caução - Refuncionalização do
Mercado de Valongo (Nova esquadra
da PSP);
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
- processo nº. 155-OC/2015, Campo e
Sobrado;
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de receção provisória das obras de urbanização - Processo nº. 12-OC/2017, Campo e Sobrado;
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de receção provisória das obras de urbanização - Processo nº. 6/2020-(02), Campo e Sobrado;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de receção provisória das obras de urbanização - Processo nº. 254-OC/2018, Alfena;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a fixação dos preços de venda de artigos de merchandising na
Oficina da Regueifa e do Biscoito de
Valongo;
11 – Deliberou por unanimidade,
aprovar a Abertura de Procedimento
Concursal – Contratação de Trabalhadores a Tempo Indeterminado 2
Assistentes Operacionais, Gabinete
de Medicina Veterinária;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a aertura de Procedimento Concursal para a contratação a
Tempo Indeterminado – 1 Técnico
de Superior, licenciado em Ciências

Históricas; História; Gestão do Património; História da Arte, Divisão de
Cultura e Turismo;
13 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a abertura de Procedimento
Concursal para a contratação a Tempo Indeterminado – 1 Técnico de Superior, licenciado em Contabilidade e
Administração - Divisão Financeira e
Aprovisionamento;
14 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
referentes a 2021, a aplicar aos valores
patrimoniais tributários dos prédios
urbanos;
18 – Deliberou, por maioria, aprovar,
com os votos contra dos senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD Sr. José
António Silva e Eng.º Miguel teixeira, a
participação variável no IRS a aplicar
aos rendimentos do ano de 2021;
15 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o lançamento de Derrama
sobre o lucro tributável de 2020, a cobrar no ano 2021;
16 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a fixação da Taxa Municipal
de Direitos de Passagem (TMDP) para
vigorar no ano 2021;
17 – Deliberou, por unanimidade, ratificar o Projeto Piloto de Desmaterialização de Manuais Escolares (PPDME)
– Apoio para empréstimo de computadores e proposta de aquisição de
cadernos de fichas em papel;
18 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Protocolo - O Desporto Vai
à Escola;
19 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de subsídio de
transporte a alunos e alunas do ensino básico e secundário - ano letivo
2020/2021;
20 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de subsídio de
transporte a alunos compulsivos –
ano letivo 2020/2021;
21 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo de
colaboração para a criação do projeto Academia de Líderes Ubuntu Escolas – Valongo para os anos letivos
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023;
22 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o protocolo de colaboração
2020/2021 - Valongo Cidade Utópica;
23 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a candidatura a atribuição
de apoios financeiros, às entidades
do setor social e solidário, sediadas
no Concelho de Valongo;
24 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a aplicação das medidas de
Ação Social Escolar - 2.ª Fase - Ano Letivo 2020-2021.

Edital N.º 194 /2020 | reunião de
06/11/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade - Processo n.º 150-OC/2004, em Valongo;
2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a declaração de caducidade
- Processo n.º 28-OC/2017, em Valongo;
3 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de receção provisória das obras de urbanização - Processo n.º 26-L/2020, em Ermesinde;
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de Protocolo com
a Letras e Melodias, Associação Cultural e Recreativa - Comemoração da
X Edição da Alma do Fado - Concurso
de Fado Amador do Concelho de Valongo;
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de celebração de
Acordos de Colaboração com as Associações Desportivas Regionais para
apoio com os custos de inscrição/licenciamento das equipas/atletas de
formação, por coletividade ou clube,
sediado no Concelho de Valongo;
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de celebração de
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Época desportiva
2020/2021;
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Programa Eco-Escolas
2020/2021 – apoio à implementação
no Município de Valongo;
8 – Deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo - Programa “Vacinação SNS Local”;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo de
colaboração entre o Município de Valongo e a Cooperativa dos Produtores
Agrícolas de Valongo;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o aditamento à prestação
de serviços de fornecimento de refeições ao abrigo do regime excecional
de contratação pública no período da
pandemia;
11 – Deliberou por unanimidade,
aprovar o Protocolo com Clube Propaganda Natação - O Desporto vai à
Escola;
Edital N.º 201/2020 | reunião de
17/11/2020
1- Deliberou, por unanimidade, a
aprovação das cláusulas contratuais
da operação Requalificação e Modernização da Escola Básica de Vallis
Longus - Empréstimo de médio/longo
prazo, para aplicação em investimentos, até ao montante de 2.659.805,44€,
correspondente ao financiamento da
contrapartida nacional de investimento municipal;

2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a contração de empréstimo
de médio/longo prazo, ao abrigo do
art.º 51.º, n.º 1, da Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro, para aplicação em
investimentos, até ao montante de
3.914.000,00 €;
3 – Deliberou, por maioria, com os
votos contra dos/a senhores/a vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD Dr.
Alberto Neto, Sr. José António Silva e
Dra. Vânia Penida, aprovar o pedido
de Autorização Prévia da Assembleia
Municipal, nos termos e para efeitos
do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e
da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro - Casa da
Democracia Local;
4 – Deliberou, por maioria, com os
votos contra dos/a senhores/a vereadores/a eleitos/a pelo PPD/PSD Dr.
Alberto Neto, Sr. José António Silva e
Dra. Vânia Penida, aprovar Contração de empréstimo de médio/longo
prazo, ao abrigo do art.º 51.º, n.º 1, da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, para
aplicação em investimentos, até ao
montante de 10.500.000,00 €.;
Edital N.º 211/2020 | Reunião de
27/11/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal a divulgação dos resultados da
Discussão Pública e para aprovação
final da versão final da proposta da 2.ª
Alteração do PDM de Valongo;
2 – Deliberou, por maioria, votaram
contra os/a senhores/a vereadores/a
eleitos pelo PPD/PSD Dr. Alberto Neto,
Sr. José António Silva e Dra. Vânia Penida, aprovar o Orçamento e Grandes
Opções do Plano/2021 - Mapa de Pessoal/2021 - Plano de Atividades e Orçamento da Vallis Habita/202;
3 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização - Processo n.º
275-OC/1992, em Campo e Sobrado;
4 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do termo de responsabilidade e concordância com a
entidade promotora Associação Viver
Alfena - Programa Bairros Saudáveis;
5 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do termo de responsabilidade e concordância com a
entidade promotora Associação Helpo
- Programa Bairros Saudáveis;
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de alteração ao
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e Alunas do Ensino Superior - Projeto final;
7 – Deliberou, por unanimidade,

aprovar a proposta de aquisição de
Hotspot’s para salvaguardar o acesso
à internet caso necessidade de ensino
à distância - COVID-19;
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 3.ª Edição do Prémio Tecnológico – TRANSFORMA TI;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Plano de Transporte Escolar
- Ano letivo 2020/2021;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de subsídio de
transporte a alunos compulsivos - Ano
letivo 2020/2021- novas inscrições;
11 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a aplicação das Medidas de
Ação Social Escolar - Comparticipação
para Material Escolar;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a isenção de pagamento do
serviço de refeições;
13 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de apoios financeiros às entidades do setor social e
solidário, sediadas no Concelho de
Valongo;
14 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de indemnização,
Processo 53-OC/2019;
15 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão de apoios a lares de
idosos, associações humanitárias de
bombeiros voluntários, instituições
particulares de solidariedade social e
famílias carenciadas - COVID-19;
16 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de concessão de
apoio aos Centros de Saúde do concelho - Aquisição do Software TeleQ
Duo, da Aurora Innovation – Gestão
de filas para os Centros de Saúde do
Município.
Edital N.º 229/2020 | Reunião de
11/12/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de apoio
financeiro para reparação do polivalente - Grupo Dramático e Recreativo
de Retorta;
2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a atualização da tarifa de resíduos sólidos para o ano 2021;
3 – Deliberou, por maioria, aprovar a
contração de empréstimo de médio/
longo prazo, ao abrigo do artigo 51.º,
n.º 1, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, para aplicação em investimentos
(Casa da Democracia Local), até ao
montante de 10.500.000,00€ - Adjudicação, votaram contra os/a senhores/a vereadores/a eleitos pelo PPD/
PSD Sr. José António Silva, Dra. Vânia
Penida e Eng.º Miguel Teixeira;
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a contração de empréstimo
de médio/longo prazo, ao abrigo do
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artigo 51.º, n.º 1, da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, para aplicação em
investimentos, até ao montante de
3.914.000,00€ - Adjudicação
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de receção provisória das obras de urbanização - Processo nº. 470-OC/1999, em Valongo,
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de receção provisória das obras de urbanização - Processo nº. 27-OC/2020, em Ermesinde;
7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de receção provisória das
obras de urbanização - Processo nº.
58-OC/2020, em Campo e Sobrado;
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de candidatura à
Rede - NOW Mayor’s Network;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de
Medalha de Mérito à Banda Musical
de São Vicente de Alfena;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de
subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial
de S. Mamede de Valongo;
11 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de
subsídio à Associação das Coletividades do Concelho de Valongo;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a abertura de procedimento
concursal para a contratação a Tempo
Indeterminado – 1 Técnico de Superior, licenciado em Biologia, Divisão
de Ambiente;
13 – Deliberou, por unanimidade, ratificar a concessão de apoios a lares de
idosos, associações humanitárias de
bombeiros voluntários, instituições
particulares de solidariedade social e
famílias carenciadas - COVID-19;
14 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a não concessão de Acordo
prévio do município para aceitação
de transferência de competências no
domínio da educação para a Área Metropolitana do Porto – ano 2021,
15 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de doação de terreno à Freguesia da Alfena;
16 – Deliberou, por maioria, aprovar
o projeto de execução, das peças procedimentais e da decisão de contratar
por concurso público, com publicação
de anúncio no Jornal Oficial da União
Europeia - Designação dos membros
do júri do procedimento e delegação
de competências - Casa da Democracia Local, Valongo, votaram contra
os/a senhores/a vereadores/a eleitos
pelo PPD/PSD, Sr. José António Silva,
Dra. Vânia Penida e Eng.º Miguel Teixeira;
17 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto de execução, das

peças procedimentais e da decisão
de contratar por concurso público Designação dos membros do júri do
procedimento e delegação de competências - Requalificação da Piscina
Municipal de Ermesinde;
18 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto de execução, das
peças procedimentais e da decisão
de contratar por concurso público Designação dos membros do júri do
procedimento e delegação de competências - Requalificação da Escola
Básica Vallis Longus – Valongo;
19 – Deliberou, por unanimidade, ratificar o termo de responsabilidade e
concordância assinado com a entidade promotora Associação Sójovem
das Saibreiras - Programa Bairros
Saudáveis;
20 – Deliberou, por unanimidade, ratificar o termo de responsabilidade e
concordância assinado com a entidade promotora Cruz Vermelha Portuguesa delegação Gondomar /Valongo
- Programa Bairros Saudáveis;
21 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a compensação das Entidades - Atividades de Animação e de
Apoio à Família;
22 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de realização de
Protocolo de Parceria entre o Município de Valongo e a Fundação Virtual
Educa;
23 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo entre
o Município de Valongo e o Instituto
Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP) – Cooperativa de Ensino Superior
de Serviço Social, CRL;
24 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o projeto Jovens Urgentes parceria do Município de Valongo;
25 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo para
implementação do projeto Brincar em
Alfena;
25 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de alteração aos
protocolos celebrados com as Associações Humanitárias dos Bombeiros
Voluntários de Valongo e Ermesinde.

Edital N.º 244/2020 | reunião de
30/12/2020
1- Deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade da
comunicação prévia - Processo n.º
273-OC/2019, em Valongo;
2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o Pedido de receção provisória das obras de urbanização - Processo nº. 32-L/2020, em Ermesinde;
3 – Deliberou, por maioria, aprovar o
acordo de colaboração entre o Municí-

pio de Valongo e a Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU) para Observatório Internacional de Democracia
Participativa (OIDP);
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de
subsídio ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município
de Valongo;
5 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de
subsídio à Associação Social e Cultural de Sobrado;
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de realização de
estágio curricular no Museu Municipal;
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de
subsídio pontual ao Grupo Dramático e Recreativo da Retorta – Escola de
Teatro;
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de realização de
estágio curricular na Oficina da Regueifa e do Biscoito de Valongo;
9 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de protocolo para
dinamização e formação de Clubes de
Teatro nas Escolas 2020-2021;
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o protocolo com a Associação
das Coletividades do Concelho de Valongo -“Jogos Tradicionais Portugueses 100% Futuro – 2020-2021”;
11 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio pontual à Comunidade Inserção – ADICE;
12 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta do Accord Green
City;
13 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o programa Eco-Escolas
2020/ 2021 – Escola Básica e JI de Fijós – Apoio e Implementação no Município;
14 – Deliberou, por maioria, aprovar
as cláusulas contratuais - Empréstimo
de médio/longo prazo, para aplicação
em investimentos, até ao montante de
937.182,51€, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional
de investimento municipal (elegível e
não ilegível), abstiveram-se os senhores vereadores eleitos pelo PPD/PSD
Sr. José António Silva e Eng.º Miguel
Teixeira;
15 – Deliberou, por maioria, aprovar
as cláusulas contratuais - Contração
de empréstimo de médio/longo prazo, ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, para
aplicação em investimentos (Casa da
Democracia Local), até ao montante
de 10.500.000,00€, votaram contra os
senhores vereadores eleitos pelo PPD/
PSD Sr. José António Silva e Eng.º Mi-

guel Teixeira;
16 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar as cláusulas contratuais Contração de empréstimo de médio/longo
prazo, ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1,
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,
para aplicação em investimentos, até
ao montante de 3.914.000,00€;
17 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a cedência de instalações à
Associação Portuguesa de Veteranos
de Guerra;
18 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a cedência de instalações à
Associação de Ciclismo Pé na Roda.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Sessão ordinária de 18/04/2019
1 – Deliberou, por maioria, com duas
abstenções do Grupo Municipal da
CDU, aprovar a cessação do procedimento de contratação de empréstimo
de médio/longo prazo, ao abrigo do
n.º 1, do art.º 51.º, da Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro, na sua redação atual,
para aplicação em investimentos, no
montante de 2.137.979,81€, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional de investimento
municipal; 2 - Deliberou, por maioria,
aprovar a contração de empréstimo
de médio/longo prazo, ao abrigo do
n.º 1, do art.º 51.º, da Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro, na sua redação atual,
para aplicação em investimentos, no
montante de 2.659.805,44€, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional de investimento
municipal, nos termos da Deliberação
de Câmara, verificando-se a seguinte
votação: Votos Favor: 22 votos a favor,
sendo: 15 votos do Grupo Municipal
do PS, 2 votos do Grupo Municipal do
CDS/PP, 1 voto do Grupo Municipal do
BE, 1 voto do representante do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena
António Sérgio Ribeiro Pinto, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
representante do Presidente de Junta
da Freguesia de Valongo Pedro Filipe
da Rocha Almeida. Votos Contra: 7
votos contra do Grupo Municipal do
PPD/PSD. Abstenções: 2 abstenções do
Grupo Municipal da CDU. 3 - Deliberou, por maioria, aprovar o Relatório
e Contas do Município de Valongo, do
ano 2018, nos termos da Deliberação
de Câmara, verificando-se a seguinte
votação: Votos Favor: 20 votos a favor,

sendo: 15 votos do Grupo Municipal
do PS, 2 votos do Grupo Municipal do
CDS/PP, 1 voto do Presidente de Junta
da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde
João Fernando da Costa Morgado e 1
voto do representante do Presidente
de Junta da Freguesia de Valongo
Pedro Filipe da Rocha Almeida Votos Contra: 7 votos contra do Grupo
Municipal do PPD/PSD. Abstenções:
3 abstenções, sendo: 1 abstenção do
Grupo Municipal da CDU, 1 abstenção
do Grupo Municipal do BE e 1 abstenção do representante do Presidente de
Junta da Freguesia de Alfena António
Sérgio Ribeiro Pinto; 4 - Deliberou, por
maioria, com sete abstenções do Grupo Municipal do PPD/PSD e uma abstenção do representante do Presidente
de Junta da Freguesia de Alfena António Sérgio Ribeiro Pinto aprovar o Relatório de Gestão e Contas, e aplicação
de resultados da Vallis Habita, do ano
2018; 5 - Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de celebração de
adenda ao protocolo celebrado com a
Junta de Freguesia de Campo e Sobrado para administração do cemitério
de Luriz em fevereiro de 2011.
Sessão
extraordinária
de
13/06/2019
1 – Deliberou, por unanimidade,
reconhecer que o diferimento da
suspensão da execução, mediante a
requerida suspensão de eficácia da
deliberação de 18-02-2019, da Câmara
Municipal, e da deliberação de 21-022019, da Assembleia Municipal, que
aprovam a suspensão provisória dos
efeitos do art.º 41.º n.º 1, do Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento de Duração Limitada, é
gravemente prejudicial para o interesse público, nos termos e fundamentos
da deliberação da Câmara Municipal de 08-06-2019; 2 - Deliberou, por
unanimidade, reconhecer que o diferimento da execução, mediante a
requerida suspensão de eficácia, da
deliberação tomada em 14-02-2019,
da Câmara Municipal, e da deliberação de 21-02-2019, da Assembleia
Municipal, que aprovam a decisão
final de exercer o direito de resgate
das concessões de estacionamento de
duração limitada à superfície nas freguesias de Valongo e Ermesinde, bem
como dos atos de execução dessas deliberações, é gravemente prejudicial
para o interesse público, nos termos e
fundamentos da deliberação da Câmara Municipal de 08-06-2019.

Sessão ordinária de 29/06/2019
1 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar as Contas Consolidadas do
Município de Valongo do ano 2018,
nos termos da Deliberação de Câmara. 2 - Deliberou, por unanimidade,
aprovar a não aceitação da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais para o ano 2020, nos
termos da Deliberação de Câmara. 3 –
Deliberou, por unanimidade, aprovar
Acordo Prévio do Município para não-aceitação de transferência de competências para a Área Metropolitana
do Porto, nos termos da Deliberação
de Câmara. 4 - Deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal
de Saúde 2019-2025 e Plano de Ação
2019-2020, nos termos da Deliberação
de Câmara. 5 - Deliberou, por maioria, aprovar a criação da Polícia Municipal, nos termos da Deliberação de
Câmara, nos termos da Deliberação
de Câmara, verificando-se a seguinte
votação: Votos Favor: 19 votos a favor,
sendo: 15 votos do Grupo Municipal
do PS, 1 voto do Grupo Municipal do
BE, 1 voto do Presidente de Junta da
Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Ermesinde
João Fernando da Costa Morgado e
1 voto do Representante do Presidente de Junta da Freguesia de Valongo
Pedro Filipe da Rocha Almeida. Votos
Contra: 11 votos contra, sendo: 6 votos
do Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos do Grupo Municipal do CDS/PP, 2
votos do Grupo Municipal da CDU e 1
voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares. 6
– Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão ao Pacto dos
Autarcas Para o Clima e Energia, nos
termos da Deliberação de Câmara. 7 Deliberou, por unanimidade, aprovar
a alteração aos Estatutos da Associação de Municípios Parque das Serras
do Porto, nos termos da Deliberação
de Câmara.
Sessão
extraordinária
de
25/07/2019
1 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios - Relatório
de Consulta Pública, aprovação e publicação, nos termos da Deliberação
de Câmara.
Sessão ordinária de 16/09/2019
1 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a não aceitação da transferência de competências no domínio
da saúde – Decreto-lei n.º 23/2019, de
30 de abril, nos termos da Deliberação

de Câmara. 2 - Deliberou, por maioria, aprovar a 2ª Revisão do Orçamento e 2ª Revisão das Grandes Opções do
Plano do ano 2019, nos termos da Deliberação de Câmara, verificando-se
a seguinte votação: Favor:17 votos a
favor, sendo: 14 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Campo e
Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Valongo Ivo
Vale das Neves. Contra: 10 votos contra, sendo: 7 voto do Grupo Municipal
do PPD/PSD, 2 votos do Grupo Municipal da CDU e 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo
Pinto Soares. Abstenção: 2 abstenções,
sendo: 1 abstenção do Grupo Municipal do CDS/PP e 1 abstenção do Grupo
Municipal do BE. 3 – Deliberou, por
maioria, aprovar a proposta de alteração à Organização dos Serviços Municipais, nos termos da Deliberação
de Câmara, verificando-se a seguinte
votação: Favor: 17 votos a favor, sendo:
14 votos do Grupo Municipal do PS, 1
voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves. Contra: 7
votos contra do Grupo Municipal do
PPD/PSD. Abstenção: 5 abstenções,
sendo: 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU, 1 abstenção do Grupo
Municipal do CDS/PP, 1 abstenção do
Grupo Municipal do BE e 1 abstenção
do Presidente de Junta da Freguesia
de Alfena Arnaldo Pinto Soares. 4 Deliberou, por maioria, aprovar a 1.ª
alteração ao Mapa de Pessoal de 2019,
nos termos da Deliberação de Câmara, verificando-se a seguinte votação:
Favor: 17 votos a favor, sendo: 14 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves. Contra:
9 votos contra, sendo: 7 votos do Grupo Municipal do PPD/PSD e 2 votos do
Grupo Municipal da CDU. Abstenção:
3 abstenções, sendo: 1 abstenção do
Grupo Municipal do CDS/PP, 1 abstenção do Grupo Municipal do BE e
1 abstenção do Presidente de Junta
da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares. 5 - Deliberou, por maioria,
aprovar a alteração estatutária da

AdEPorto, Agência de Energia do Porto, aprovada na 23ª reunião da Assembleia Geral, nos termos da Deliberação
de Câmara, verificando-se a seguinte
votação: Favor: 27 votos a favor, sendo:
14 votos do Grupo Municipal do PS, 7
votos do Grupo Municipal do PPS/PSD,
1 voto do Grupo Municipal do CDS/PP,
1 voto do Grupo Municipal do BE, 1
voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo pinto Soares, 1
voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo
Costa Sousa, 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Ermesinde João
Fernando da Costa Morgado e 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Valongo Ivo Vale das Neves.Abstenção: 2 abstenções do grupo Municipal
da CDU.
Sessão
extraordinária
de
17/10/2019
1 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar versão final da proposta de
Plano de Pormenor do Centro Direcional de Valongo (PPCDV), nos termos da
Deliberação de Câmara. 2 – Deliberou,
por maioria, aprovar não participar
na gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, relativamente ao ano
de 2019, nos termos da Deliberação
de Câmara, com a seguinte votação:
Favor: 21 votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo Municipal do PS, 2 votos
do Grupo Municipal da CDU, 1 voto
do Grupo Municipal do BE, 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Ermesinde João Fernando da Costa
Morgado, 1 voto do Presidente de Junta da União de Freguesias de Campo
Alfredo Costa Sousa e Sobrado e 1 voto
do Presidente de Junta de Valongo Ivo
Vale das Neves. Abstenção: 9 abstenções, sendo: 7 abstenções do Grupo
Municipal do PPD/PSD, 1 abstenção do
Grupo Municipal do CDS/PP e 1 abstenção do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares;
3 – Deliberou, por maioria, aprovar
as taxas do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI), referentes a 2020, a aplicar aos valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos, nos termos
da Deliberação de Câmara. Favor: 18
votos, sendo: 15 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Ermesinde João
Fernando da Costa Morgado, 1 voto
do Presidente da União de Freguesias de Campo e Sobrado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves. Contra:
11 votos contra, sendo: 7 votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos do
Grupo Municipal da CDU e 1 voto do
Grupo Municipal do CDS/PP e 1 voto
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do Grupo Municipal do BE. Abstenção:
1 abstenção do Presidente de Junta
da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares. 4 – Deliberou, por maioria,
aprovar a participação variável no IRS
a aplicar aos rendimentos do ano de
2020, nos termos da Deliberação de
Câmara, com a seguinte votação: Favor: 18 votos, sendo: 15 votos do Grupo
Municipal do PS, 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Ermesinde
João Fernando da Costa Morgado, 1
voto do Presidente da União de Freguesias de Campo e Sobrado e 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Valongo Ivo Vale das Neves. Contra: 11 votos contra, sendo: 7 votos do
Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos
do Grupo Municipal da CDU, 1 voto do
Grupo Municipal do CDS/PP e 1 voto
do grupo Municipal do BE. Abstenção:
2 abstenções, sendo: 1 abstenção do
grupo Municipal do BE e 1 abstenção
do Presidente de Junta da freguesia de
Alfena Arnaldo Pinto Soares. 5 – Deliberou, por maioria, aprovar o lançamento de Derrama sobre o lucro
tributável de 2019, a cobrar no ano
2020, nos termos da Deliberação de
Câmara, com a seguinte votação: Favor: 18 votos, sendo: 15 votos do Grupo
Municipal do PS, 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Ermesinde
João Fernando da Costa Morgado, 1
voto do Presidente da União de Freguesias de Campo e Sobrado e 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Valongo Ivo Vale das Neves. Contra: 10 votos contra, sendo: 7 votos
do Grupo Municipal do PPD/PSD, 2
votos do Grupo Municipal da CDU e
1 voto do Grupo Municipal do CDS/
PP Abstenção: 2 abstenções, sendo: 1
abstenção do Grupo Municipal do BE
e 1 abstenção do Presidente de Junta
da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto
Soares; 6 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a da Taxa Municipal
de Direitos de Passagem (TMDP) para
vigorar no ano 2020, nos termos da
Deliberação de Câmara; 7 - Deliberou,
por maioria, aprovar a 3ª Revisão do
Orçamento e 3ª Revisão das Grandes
Opções do Plano do ano 2019, nos termos da Deliberação de Câmara, com
a seguinte votação: Favor: 27 votos,
sendo: 15 votos do Grupo Municipal
do PS, 7 votos do Grupo Municipal do
PPD/PSD, 1 voto do Grupo Municipal
do CDS/PP, 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo
Pinto Soares, 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Ermesinde João
Fernando da Costa Morgado, 1 voto do
Presidente da União de Freguesias de
Campo e Sobrado e 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Valongo

Ivo Vale das Neves. Abstenção: 3 abstenções, sendo: 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção do
Grupo Municipal do BE. 8 - Deliberou,
por maioria, aprovar a aquisição de
dois terrenos para ampliação do Parque Urbano, em Ermesinde, nos termos da Deliberação de Câmara, com a
seguinte votação: Favor: 22 votos, sendo: 15 votos do Grupo Municipal do PS,
2 votos do Grupo Municipal da CDU, 1
voto do Grupo Municipal do BE,1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado, 1 voto do Presidente da
União de Freguesias de Campo e Sobrado e 1 voto do Presidente de Junta
da Freguesia de Valongo Ivo Vale das
Neves. Abstenção: 8 abstenções, sendo: 7 abstenções do Grupo Municipal
do PPD/PSD e 1 abstenção do Grupo
Municipal do CDS/PP. 9 - Deliberou,
por unanimidade, aprovar e estatuto
remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil, nos termos da
Deliberação de Câmara. 10 - Deliberou, por maioria, aprovar o Concurso
público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos
Urbanos, Campanhas de Sensibilização e Limpeza de Faixas de Gestão
Combustível do Município de Valongo. Proposta de abertura de procedimento, nos termos da Deliberação de
Câmara, com a seguinte votação: Favor: 19 votos, sendo: 15 votos do Grupo
Municipal do PS, 1 voto do Grupo Municipal do BE, 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Ermesinde João
Fernando da Costa Morgado, 1 voto do
Presidente da União de Freguesias de
Campo e Sobrado e 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Valongo
Ivo Vale das Neves.
Contra: 2 votos contra do Grupo Municipal da CDU. Abstenção: 9 abstenções,
sendo: 7 abstenções do Grupo Municipal do PPD/PSD, 1 abstenção do grupo
Municipal do CDS/PP e 1 abstenção do
Presidente de Junta da Freguesia de
Alfena Arnaldo Pinto Soares.
Sessão ordinária de 2/12/2019
1 – Deliberou, por maioria, aprovar
o Orçamento e Grandes Opções do
Plano/2020 - Mapa de Pessoal/2020
- Plano de Atividades e Orçamento
da Vallis Habita/2020, nos termos da
Deliberação de Câmara. Favor: 18 votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo
Municipal do PS, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e
Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia

de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Valongo Ivo Vale
das Neves. Contra: 10 votos contra,
sendo: 7 votos do Grupo Municipal do
PPD/PSD, 2 votos do Grupo Municipal
da CDU e 1 voto do Grupo Municipal
do BE. Abstenção: 3 abstenções, sendo:
2 abstenções do Grupo Municipal do
CDS/PP e 1 abstenção do Presidente de
Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo
Pinto Soares; 2 - Deliberou, por maioria, aprovar a aquisição de dois terrenos em Ermesinde - Rua José Joaquim
Ribeiro Teles aditamento do ónus:
reserva de propriedade, nos termos
da Deliberação de Câmara. Favor: 24
votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos do
Grupo Municipal do CDS/PP, 2 votos
do Grupo Municipal da CDU, 1 voto
do Grupo Municipal do BE, 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Campo e Sobrado, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde
João Fernando da Costa Morgado e 1
voto do Presidente de Junta de Valongo Ivo Vale das Neves. Abstenção:
7 abstenções do Grupo Municipal do
PPD/PSD; 3 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Concurso público com
publicação no JOUE para a aquisição
de apólices de seguros, nos termos da
Deliberação de Câmara; 4 - Deliberou, por maioria, aprovar a 4ª revisão
das Grandes Opções do Plano do ano
2019, nos termos da Deliberação de
Câmara. Favor: 18 votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo Municipal do
PS, 1 voto do Presidente de Junta da
Freguesia de Campo e Sobrado, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Valongo Ivo
Vale das Neves. Contra: 3 votos contra, sendo: 2 votos do Grupo Municipal
da CDU e 1 voto do Grupo Municipal
do BE. Abstenção: 10 abstenções, sendo: 7 abstenções do Grupo Municipal
do PPD/PSD, 2 abstenções do Grupo
Municipal do CDS/PP e 1 abstenção do
Presidente de Junta da Freguesia de
Alfena Arnaldo Pinto Soares; 5 - Deliberou, por maioria, aprovar a nomeação de Auditor Externo Responsável
pela Certificação Legal de Contas, nos
termos da Deliberação de Câmara; Favor: 18 votos a favor, sendo: 15 votos
do Grupo Municipal do PS, 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Campo e Sobrado, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde
João Fernando da Costa Morgado e 1
voto do Presidente de Junta da Fre-

guesia de Valongo Ivo Vale das Neves.
Abstenção: 13 abstenções, sendo: sendo: 7 abstenções do Grupo Municipal
do PPD/PSD, 2 abstenções do Grupo
Municipal do CDS/PP, 2 abstenções do
Grupo Municipal da CDU, 1 abstenção
do Grupo Municipal do BE e 1 abstenção do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares 6
- Deliberou, por maioria, aprovar o
Contrato Interadministrativo de Delegação e Partilha de Competências
de Autoridade de Transporte Relativas
ao Serviço Público de Transporte Intermunicipal de Passageiros explorado
pela STCP, nos termos da Deliberação
de Câmara. Favor: 18 votos a favor,
sendo: 15 votos do Grupo Municipal
do PS, 1 voto do Presidente de Junta da
Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Ermesinde
João Fernando da Costa Morgado e
1 voto do Presidente de Junta de Freguesia de Valongo Ivo Vale das Neves.
Contra: 1 voto do Grupo Municipal do
BE; 7 - Deliberou, por maioria, aprovar
o aditamento ao Contrato de Concessão de Serviço Público de Transporte
Rodoviário de Passageiros explorado
pela STCP, nos termos da Deliberação
de Câmara. Favor: 18 votos a favor,
sendo: 15 votos do Grupo Municipal
do PS, 1 voto do Presidente de Junta da
Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Ermesinde
João Fernando da Costa Morgado e
1 voto do Presidente de Junta de Freguesia de Valongo Ivo Vale das Neves.
Contra: 1 voto do Grupo Municipal do
BE; 8 - Deliberou, por maioria, aprovar
o acordo expresso para o critério de
rateio da dívida orçamental da Área
Metropolita do Porto, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, nos termos
da Deliberação de Câmara. Favor: 18
votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo
Municipal do PS, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e
Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do Presidente de
Junta de Freguesia de Valongo Ivo
Vale das Neves. Contra: 3 votos contra,
sendo: 2 votos do Grupo Municipal da
CDU e 1 voto do Grupo Municipal do
BE. Abstenção: 9 abstenções, sendo:
7 abstenções do grupo Municipal do
PPD/PSD, 1 voto do Grupo Municipal
do CDS/PP e 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares; 9 - Deliberou, por
maioria, aprovar o aditamento aos
contratos interadministrativos de

delegação de competências relacionadas com sistema de mobilidade e
serviço público de transporte de passageiros, nos termos da Deliberação
de Câmara. Favor: 18 votos a favor,
sendo: 15 votos do Grupo Municipal
do PS, 1 voto do Presidente de Junta da
Freguesia de Campo e Sobrado Alfrdo
Costa Sousa, 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Ermesinde João
Fernando da Costa Morgado e 1 voto
do Presidente de Junta de Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves. Contra: 3
votos contra, sendo: 2 votos do Grupo
Municipal da CDU e 1 voto do Grupo
Municipal do BE. Abstenção: 9 abstenções, sendo: 7 abstenções do Grupo Municipal do PPD/PSD, 1 voto do
Grupo Municipal do CDS/PP e 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Alfena Arnaldo Pinto Soares; 10 Deliberou, por unanimidade, aprovar
a constituição de direito de superfície
a favor da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, bem como de cedência
de projeto de arquitetura, nos termos
da Deliberação de Câmara.
Sessão ordinária de 5/02/2020
1 – Deliberou, por maioria, aprovar
a Autorização Prévia da Assembleia
Municipal, nos termos e para efeitos
do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro - Novos Paços do Concelho e Centro Cívico, nos termos da
Deliberação de Câmara.
Favor: 19 votos a favor, sendo: 15 votos
do Grupo Municipal do PS, 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo da Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves.
Abstenção: 12 abstenções, sendo: 7
abstenções do Grupo Municipal do
PPD/PSD, 2 abstenções do Grupo Municipal do CDS/PP, 2 abstenções do
Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção do Grupo Municipal do BE.
2 - Deliberou, por maioria, aprovar a
Revisão do Orçamento e das Grandes
Opções do Plano do ano 2020 - (2ª Alteração Modificativa), nos termos da
Deliberação de Câmara.
Favor: 18 votos a favor, sendo: 19 votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo
Municipal do PS, 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo da Costa Sousa, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do Presidente de
Junta da Freguesia de Valongo Ivo

Vale das Neves.
Abstenção: 11 abstenções, sendo: 6
abstenções do Grupo Municipal do
PPD/PSD, 1 abstenções do Grupo Municipal do CDS/PP, 2 abstenções do
Grupo Municipal da CDU, 1 abstenção
do Grupo Municipal do BE e 1 abstenção do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares.
3 – Deliberou, por maioria, aprovar
a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de
2020, nos termos da Deliberação de
Câmara.
Favor: 25 votos a favor, sendo: 15 votos
do Grupo Municipal do PS, 6 votos do
Grupo Municipal do PPD/PSD, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo da Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves.
Abstenção: 4 abstenções, sendo: 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU,
1 abstenção do Grupo Municipal do
CDS/PP e 1 abstenção do Grupo Municipal do BE.
4 - Deliberou, por maioria, aprovar a
4.ª Adenda aos Acordos de Execução
celebrados com as Freguesias, nos
termos da Deliberação de Câmara,
com 27 votos a favor e 2 abstenções do
Grupo Municipal da CDU.
5 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à transferência de verbas para a Freguesia de Valongo das
Atividades de Animação e de Apoio à
Família, nos termos da Deliberação
de Câmara.
6 - Deliberou, por maioria, aprovar a
primeira alteração ao Regulamento
Municipal de Trânsito e Estacionamento de Duração Limitada, nos termos da Deliberação de Câmara.
Favor: 18 votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde João
Fernando da Costa Morgado e 1 voto
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo vale das Neves.
Contra: 2 votos contra do Grupo Municipal da CDU.
Abstenção: 9 abstenções, sendo: 6 abstenções do Grupo Municipal do PPD/
PSS, 1 abstenção do Grupo Municipal
do CDS/PP, 1 abstenção do Grupo Municipal do BE e 1 abstenção do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena
Arnaldo Pinto Soares.

Sessão ordinária de 25/06/2020
1 – Deliberou, por maioria, aprovar o
Relatório de Gestão, e aplicação de resultados da Vallis Habita, do ano 2019,
nos termos da Deliberação de Câmara, com 28 votos a favor, 2 abstenções
do Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção do Grupo Municipal do BE.
2 - Deliberou, por maioria, aprovar
o Relatório e Contas do Município de
Valongo, do ano 2019, nos termos da
Deliberação de Câmara.
Favor: 18 votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto
do Presidente de Junta de Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta
de Freguesia de Ermesinde Ivo Vale
das Neves e 1 voto do Representante
do Presidente de Junta da Freguesia
de Valongo Pedro Filipe da Rocha Almeida.
Contra: 11 votos contra, sendo: 7 votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 2
votos do Grupo Municipal do CDS/PP
e 2 votos do Grupo Municipal da CDU.
Abstenção: 2 abstenções, sendo: 1
abstenção do Grupo Municipal do BE
e 1 abstenção do Presidente de Junta
da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto
Soares.
3 – Deliberou, por maioria, aprovar a
proposta de retificação da adenda ao
contrato interadministrativo de delegação de competências – Autoridade
de Transportes, entre a AMP e o Município, nos termos da Deliberação de
Câmara, com 29 votos a favor e 2 votos
contra do Grupo Municipal da CDU.
4 - Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de Declaração de Interesse Público Municipal - Parque do Leça
– Ermesinde, nos termos da Deliberação de Câmara.
5 - Deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de Declaração de Interesse Público Municipal - Parque de Lazer
da Lomba, em Sobrado, nos termos da
Deliberação de Câmara.
6 - Deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio pontual às Juntas de Freguesia – COVID-19 – Ratificação, nos
termos da Deliberação de Câmara.
7 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio pontual às Juntas de
Freguesia – COVID-19 – Ratificação,
nos termos da Deliberação de Câmara.
8 – Deliberou, por maioria, aprovar as
Contas Consolidadas do Município de
Valongo, do ano 2019, nos termos da
Deliberação de Câmara, com 28 votos
a favor, 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção do Grupo
Municipal do BE.
9 – Deliberou, por maioria, aprovar a
2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de

2020, nos termos da Deliberação de
Câmara, com 21 votos a favor, 7 abstenções do Grupo Municipal do PPD/
PSD, 2 abstenções do Grupo Municipal
da CDU e 1 abstenção do Grupo Municipal do BE.
10 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de adesão à Associação de Municípios Portugueses do
Vinho, nos termos da Deliberação de
Câmara.
Sessão ordinária de 30/09/2020
1 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração ao Regulamento
do Conselho Municipal de Segurança;
2 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de suspensão parcial
do PDM de Valongo e estabelecimento
de medidas preventivas para o regime
dos espaços de atividades especiais
(EE.II);
3 – Deliberou, por maioria, aprovar
a desafetação do domínio público de
parte da travessa da Liberdade, freguesia de Valongo, com as áreas de
130,00 m2 e 332,00 m2, nos termos da
Deliberação de Câmara, com 29 votos
a favor e 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU;
4 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio à Junta de
Freguesia de Valongo;
5 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão à Federação Portuguesa
do Caminho de Santiago;
6 - Deliberou, por maioria, aprovar a
2.ª Revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano do ano 2020, nos
termos da Deliberação de Câmara,
com 29 votos a favor e 1 abstenção do
Grupo Municipal do BE;
7 – Deliberou, por maioria, aprovar
a 3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal
de 2020, nos termos da Deliberação
de Câmara, com 29 votos a favor e 1
abstenção do Grupo Municipal do BE;
8 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a 4.ª Adenda ao Acordo de
Execução celebrado com a Freguesia
de Campo e Sobrado – Retificação ao
Anexo II_A – Locais, Extensão e Frequência da Varredura;
9 – Deliberou, por unanimidade, rejeitar a transferência da competência
no domínio da saúde – decreto-lei n.º
23/2019, de 30 de janeiro;
10 – Deliberou, por maioria, aprovar
o Regulamento das Atividades de Animação e Apoio à Família na Educação
Pré-Escolar (AAAF), nos termos da Deliberação de Câmara, com 19 votos a
favor e 12 abstenções, sendo 7 abstenções do Grupo Municipal do PPD/PSD,
2 abstenções do Grupo Municipal do
CDS/PP, 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção do Grupo
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Municipal do BE;
11 – Deliberou, por maioria, aprovar
o Regulamento da Componente de
Apoio à Família no 1.º Ciclo (CAF), nos
termos da Deliberação de Câmara, 2
abstenções do Grupo Municipal do
CDS/PP, 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção do Grupo
Municipal do BE.
Sessão
extraordinária
de
13/10/2020
1 – Deliberou, por maioria, aprovar a
contração de empréstimo BEI de médio/longo prazo, ao abrigo do n.º 1,
do art.º 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, na sua redação atual, para
aplicação em investimentos, no montante de 937.182,51€, correspondente
ao financiamento da contrapartida
nacional de investimento municipal
(elegível e não elegível), nos termos da
deliberação de Câmara:
Votos a Favor: 21 votos a favor, sendo
15 votos do Grupo Municipal do PS, 2
votos do Grupo Municipal da CDU, e
voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1
voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta
da freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves.
Abstenções: 9 abstenções sendo, 6 abstenções do Grupo Municipal do PPD/
PSD, 2 abstenções do Grupo Municipal
do CDS/PP e 1 abstenção do Gruo Municipal do BE.
2 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração da composição do
Conselho Municipal de Educação de
Valongo para o Mandato Autárquico
2017/2021.
Sessão extraordinária de 3/12/2020
1 – Deliberou, por maioria, aprovar a
fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a
2021, a aplicar aos valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos,
com 29 votos a favor e 1 abstenção do
Grupo Municipal do BE, nos termos da
Deliberação de Câmara;
2 – Deliberou, por maioria, aprovar
o lançamento de Derrama sobre o
lucro tributável de 2020, a cobrar no
ano 2021, com 29 votos a favor e 1 abstenção do Grupo Municipal do BE, nos
termos da Deliberação de Câmara;
3 - Deliberou, por unanimidade,
aprovar a fixação da Taxa Municipal
de Direitos de Passagem (TMDP) para
vigorar no ano 2021, nos termos da
Deliberação de Câmara;
4 - Deliberou, por maioria, aprovar a

participação Variável no IRS a aplicar
aos rendimentos do ano de 2021, nos
termos da Deliberação de Câmara.
Favor: 20 votos a favor, sendo: 15 votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 1
voto do Grupo Municipal do BE, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto do Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves.
Contra: 10 votos contra, sendo: 7 votos do Grupo Municipal do PPD/PSD,
2 votos do Grupo Municipal da CDU e
1 voto do Grupo Municipal do CDS/PP.
5 - Deliberou, por maioria, aprovar
a Autorização Prévia da Assembleia
Municipal, nos termos e para efeitos
do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e
da alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro - Casa da
Democracia Local, nos termos da Deliberação de Câmara.
Favor: 20 votos a favor, sendo: 15 votos
do Grupo Municipal do PS, 1 voto do
Membro do CDS/PP Alexandre Manuel
da Silva Teixeira, 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto do Presidente
de Junta de Campo e Sobrado Alfredo
Costa Sousa, 1 voto do Presidente de
Junta de Ermesinde João Fernando da
Costa Morgado e 1 voto do Presidente
de Junta da Freguesia de Valongo Ivo
Vale das Neves.
Contra: 8 votos contra, sendo: 7 votos
contra e 1 voto do Grupo Municipal
do BE.
Abstenção: 3 abstenções, sendo: 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU
e 1 voto contra do Membro do Grupo
Municipal do CDS/PP Tiago Ferreira
da Silva Moreira Dionísio.
6 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a divulgação dos resultados
da Discussão Pública e aprovação
para aprovação final da versão final
da proposta da 2.ª Alteração do PDM
de Valongo, nos termos da Deliberação de Câmara.
Sessão ordinária de 17/12/2020
1 – Deliberou, por maioria, aprovar
o Orçamento e Grandes Opções do
Plano/2021 - Mapa de Pessoal/2021 Plano de Atividades e Orçamento da
Vallis Habita/2021, nos termos da deliberação de Câmara.
Favor: 19 votos a favor, sendo: 15 votos
do Grupo Municipal do PS, 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de

Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto de Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves.
Contra: 10 votos contra, sendo: 7 votos do Grupo Municipal do PPD/PSD, 2
votos do Grupo Municipal da CDU e 1
voto do Grupo Municipal do BE.
Abstenção: 2 abstenções do Grupo
Municipal do CDS/PP.
2 – Deliberou, por maioria, aprovar o
projeto de execução, das peças procedimentais e da decisão de contratar
por concurso público, com publicação
de anúncio no Jornal Oficial da União
Europeia - Designação dos membros
do júri do procedimento e delegação
de competências - Casa da Democracia Local, Valongo, nos termos da deliberação de Câmara.
Favor: 21 votos a favor, sendo: 15 votos
do Grupo Municipal do PS, 2 votos do
Grupo Municipal do CDS/PP, 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto de Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves.
Contra: 9 votos contra, sendo: 7 votos
do Grupo Municipal do PPD/PSD e 1
voto do Grupo Municipal do BE.
Abstenção: 2 abstenções do Grupo
Municipal da CDU.
3 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de doação de Terreno
à Freguesia da Alfena, nos termos da
deliberação de Câmara.
Sessão ordinária de 22/12/2020
1 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de alteração ao
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos e Alunas do Ensino Superior - Projeto final,
nos termos da deliberação de Câmara.
2 – Deliberou, por maioria, aprovar a
contração de empréstimo de médio/
longo prazo, ao abrigo do artigo 51.º,
n.º 1, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, para aplicação em investimentos
(Casa da Democracia Local), até ao
montante de 10.500.000,00€ - Adjudicação, nos termos da deliberação de
Câmara.
Favor: 21 votos a favor, sendo:15 do
Grupo Municipal do PS, 2 votos do
Grupo Municipal do CDS/PP, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto

do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto de Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves.
Contra:7 votos do grupo municipal do
PPD/PSD,1 voto do grupo municipal
do BE.
Abstenção: 2 votos do grupo municipal da CDU.
3 - Deliberou, por maioria, aprovar a
contração de empréstimo de médio/
longo prazo, ao abrigo do artigo 51.º,
n.º 1, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, para aplicação em investimentos, até ao montante de 3.914.000,00€
- Adjudicação, nos termos da deliberação de Câmara.
Favor: 30 votos, sendo: sendo: 15 votos
do Grupo Municipal do PS, 2 votos do
Grupo Municipal do CDS/PP, 7 votos
do Grupo Municipal do PPD/PSD, 2 votos do grupo municipal da CDU, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto
do Presidente de Junta da Freguesia
de Campo e Sobrado Alfredo Costa
Sousa, 1 voto de Presidente de Junta
da Freguesia de Ermesinde João Fernando da Costa Morgado e 1 voto do
Presidente de Junta da Freguesia de
Valongo Ivo Vale das Neves.
Abstenção: 1 votos do Grupo Municipal do BE.
4 – Deliberou, por unanimidade,
aprovar a não concessão de acordo
prévio do município para aceitação
de transferência de competências no
domínio da educação para a Área Metropolitana do Porto – ano 2021, nos
termos da deliberação de Câmara.
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