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EDITORIAL

Editorial

Estamos mesmo juntos!

A Câmara Municipal de Gaia é uma parte 
da vasta rede de instituições que estão em 
articulação para servir os nossos cidadãos. O 
nosso hospital, os nossos centros de saúde, as 
nossas escolas, as nossas IPSS (lares, creches, 
entre outras), as empresas e as juntas de 
freguesia, enfim, tantas mais, todas unidas 
numa verdadeira rede social que responde aos 
problemas dos nossos concidadãos.
Tenho dito com clareza: se esta pandemia 
tivesse ocorrido há meia dúzia de anos, 
até poderíamos ter a mesma vontade, 
mas estávamos sem recursos, penalizados 
pela dívida e pelo modelo de gestão. Não 
precisamos de milagres, apenas de boa 
gestão, de desenvolvimento sustentável e de 
investimento inteligente. É nestas alturas 
que se percebe a importância de uma cidade 
sustentável, ao nível das melhores cidades 
europeias.
Sabemos que não temos recursos para tudo; 
ninguém tem. Sabemos que não conseguimos 
resolver todos os problemas ao mesmo 
tempo; ninguém consegue. Mas sabemos que 
podemos, com muito trabalho e dedicação, 
responder ao máximo de problemas com 
os recursos disponíveis. Com honestidade, 
transparência e respeito pelos recursos 
públicos.

Para o efeito, sentimos a obrigação de prestar 
contas. A prestação de contas, quer em termos 
financeiros, quer em termos de opções de 
gestão, é uma exigência da democracia. Deixar 
o balanço ao critério dos cidadãos, dando-lhes 
os instrumentos de avaliação do trabalho 
feito. Reduzimos os recursos, é certo; por 
efeito desta pandemia, porque baixamos o IMI, 
porque retiramos a componente municipal da 
taxa de resíduos sólidos da fatura da água, 
porque extinguimos a taxa de proteção civil ou 
a “famosa” taxa das rampas.
Mas também defendemos que os recursos são 
partilháveis. Se a Câmara obtém alguma maior 
estabilidade financeira, tem de o partilhar 
com as famílias e com as instituições. E nunca 
abdicar do investimento inteligente, forte, 
mas sustentável, frutífero e humanista.
Só assim seremos uma verdadeira cidade 
inteligente, ambiciosa na educação, na ação 
social, no ambiente e na juventude. Mas 
também querendo mais do que as nossas 
competências na habitação, nos transportes 
ou na saúde. E desejando que cada cidadão 
seja parte deste processo, assumindo a 
sua responsabilidade numa cidade coesa e 
humanista, onde estamos todos juntos nos 
desafios que temos todos os dias.

Um Abraço do 
Eduardo Vítor Rodrigues

POR
Eduardo Vítor Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia
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DIGNIDADE E TECNOLOGIA 
NO HOSPITAL DE GAIA
As obras nas Urgências no Centro Hospitalar de 
Gaia-Espinho, há décadas prometidas, viram 
finalmente a luz, resultando em mais dignidade 
para utentes e profissionais. A pandemia acelerou 
a intervenção nos Cuidados Intensivos e a obra foi 
concluída em 90 dias.

Hospital de Gaia
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Agora sim. Agora o Centro 
Hospitalar de Gaia – Espinho 
(CHVNG/E) começa a ter as 
infraestruturas necessárias para 
os melhores cuidados de saúde. O 
novo Serviço de Urgência e a nova 
Unidade de Cuidados Intensivos 
são “um marco importante para a 
segurança e dignidade de doentes 
e profissionais”, afirma Rui 
Guimarães, presidente do Conselho 
de Administração do CHVNG/E.
“As Urgências são o cartão de visita 
de qualquer hospital, e o nosso não 
era dos melhores: sem luz natural, 
com um pé direito muito baixo, sem 

capacidade para dar uma resposta 
digna a quem nos procurava, com o 
doente a ser obrigado a andar atrás 
dos profissionais, de serviço para 
serviço”, salienta Rui Guimarães. 
O novo Serviço de Urgência tem 
cerca de 5 mil metros quadrados, 
sendo que o antigo tinha apenas 
1.900 metros quadrados. Poderá 
acolher mais de 200 doentes em 
simultâneo, contando com quartos 
de isolamento para três adultos e 
uma criança. Esta obra que custou 
cerca de 13 milhões de euros, dos 
quais sensivelmente seis milhões 
são de financiamento comunitário.

Esta obra era uma aspiração antiga, 
com muitas promessas e reveses, 
como lembra Alexandra Almeida 
– diretora da Unidade de Gestão 
Integrada de Anestesia, Medicina 
Intensiva, Urgência e Emergência: 
“Quando entrei para este hospital, 
há 30 anos, ainda as urgências 
eram onde hoje é a Unidade 2. 
Diziam-me que ia trabalhar num 
hospital novo, ia ter uma urgência 
nova, mas tal nunca aconteceu. 
Mudei para aqui, o nosso Monte 
da Virgem, e agora com estas obras 
temos um espaço muito bom”, e 
acrescenta: “para os utentes, estas 

5 mil
O novo Serviço de 
Urgência tem cerca de 5 
mil metros quadrados.

200
Poderá acolher mais 
de 200 doentes em 
simultâneo.

13
Uma obra que custou 
quase 13 milhões 
de euros, dos quais 
cerca de 6 milhões 
são de financiamento 
comunitário e 3 milhões 
da Câmara Municipal.

Hospital de Gaia
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obras representam uma melhoria 
na qualidade de atendimento, não 
clínica, porque essa já existia. As 
antigas instalações não permitiam 
dar as condições que gostaríamos 
para os doentes, em termos de 
segurança e de higienização 
dos espaços, nem garantiam 
as distâncias de segurança e a 
privacidade dos doentes. Hoje, isso 
é uma realidade”, adianta.
Garantia também referida pelo 
enfermeiro chefe da Urgência, 
Nuno Vieira, que está há 20 anos 
neste serviço: “cada doente tem o 
seu espaço individualizado, o que 
diminui o risco de infeções, sendo 
que cada uma dessas zonas tem 
uma casa de banho e um local para 
banhos assistidos. Está garantido 
o conforto. Temos também uma 
sala de emergência, o que nos 
garante a capacidade de responder 
de imediato a qualquer caso mais 
complexo”. 
Os utentes ganham, e para os 
profissionais, “é o reconhecimento 
de todos os que conseguiram 
resistir e prestar os melhores 
cuidados, mesmo a trabalhar em 
trincheiras, porque nem tínhamos 
a perceção de como era a anterior 
urgência, feita de pequenas salas, 
quase sem condições”, afirma Rui 
Guimarães.  
Nuno Vieira garante que o novo 
serviço permite “prestar cuidados 
com a máxima dignidade, sem 
macas sobrepostas e com espaço. 
Só uma das áreas – a respiratória 
– é do tamanho da antiga 
urgência”. O enfermeiro recorda 
como foi entrar no novo espaço 
pela primeira vez: “foi com um 
sentimento de reconhecimento, de 
que finalmente olhavam para nós 
e para os doentes. Não tínhamos 
as condições para realizar o nosso 
trabalho como queríamos, agora 
temos”.
Alexandra Almeida diz que “é um 
sítio onde se pode tratar um doente 
com toda a dignidade, sem me 
preocupar com o doente que está do 
outro lado”.
“Esta obra veio reconhecer  
uma necessidade absolutamente 
premente. Este hospital sempre foi, 
mesmo quando era um sanatório, 
um hospital de referência. Agora 
temos as melhores condições 
para fazer melhor e com mais 
dignidade”, assegura.

“O novo Serviço de Urgência 
é um sítio onde se pode 

tratar um doente com toda a 
dignidade, sem me preocupar 

com o doente que 
está do outro lado”. 

Alexandra Almeida,
Diretora da Unidade de Gestão 

Integrada de Anestesia, Medicina 
Intensiva, Urgência e Emergência

“As Urgências são o cartão de 
visita de qualquer hospital e o 

nosso não era dos melhores, sem 
luz natural, com um pé direito 
muito baixo, sem capacidade 
para dar uma resposta digna 
a quem nos procurava, com o 
doente a ser obrigado a andar 

atrás dos profissionais, de serviço 
para serviço”

Rui Guimarães, 
Presidente do Conselho de 

Administração do CHVNG/E.

Hospital de Gaia
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“Cada doente tem o seu espaço 
individualizado, o que diminui 
o risco de infeções, sendo que 

cada uma dessas zonas tem uma 
casa de banho e um local para 

banhos assistidos. Está garantido 
o conforto. Temos também 

uma sala de emergência, o que 
nos garante a capacidade de 

responder de imediato a qualquer 
caso mais complexo”. 

Nuno Vieira,
Enfermeiro Chefe da Urgência

UM BAILADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
O final de 2020 teve ainda uma 
outra obra, a nova Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI). Com 
um investimento de 5,7 milhões de 
euros, as 21 camas passaram para 
28, sendo que eram 12 de intensivos 
e passaram a 16, as 9 de intermédios 
passaram a 12 (estas facilmente 
podem ser transformadas em 
intensivas).
Paula Castelões, diretora do Serviço 
de Medicina Intensiva Polivalente, 
diz que “já há muito tempo que 
precisávamos de um serviço de 
medicina intensiva, e a Covid 
veio acelerar todo o processo. 
É realmente uma mais valia. 
Vivíamos na permanente angústia 
de onde deitar um doente. Agora 
temos uma maior maleabilidade 
do serviço, mesmo assim aquém 
do expectável. Até 2022, os hospitais 
centrais deverão ter 11 camas 
por cada 100 mil habitantes e 
continuamos com oito mas, para 
já, teremos de ficar por aqui. Não 
existe espaço físico para mais”.
Neste serviço há 13 anos, a médica 
afirma: “este serviço é lindo, é o mais 

Hospital de Gaia
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bonito do país, tem as melhores 
condições para os doentes e 
famílias, com um espaço reservado 
para receber os familiares, que 
não existia”. Também para os 
profissionais foi criada uma sala de 
apoio, uma pequena copa e quarto, 
uma vez que fazem turnos de 24 
horas a cada três dias.
Paula Castelões sublinha que “é 
um orgulho enorme entrar neste 
serviço, com todo o equipamento, 
porque com estas obras foi 
possível angariar diverso material 
e muito sofisticado. Somos um 
grupo fantástico que trabalhava 
em condições que não eram as 
ideais. Agora já temos melhores 
condições”.
O presidente do Conselho de 
Administração do CHVNG/E refere 
que esta obra “representa um marco 
porque a covid-19 veio mostrar a 
nossa fragilidade, pela necessidade 
de inventar espaços para acomodar 
os doentes que necessitavam de 
cuidados quando Gaia somava cada 
vez mais infetados com o novo 

“Há muito tempo que 
precisávamos de um serviço de 

medicina intensiva, e a Covid veio 
acelerar todo o processo”.

Paula Castelões,
Diretora do Serviço de Medicina 

Intensiva Polivalente

vírus”. 
A obra da Unidade dos Cuidados 
Intensivos estava projetada apenas 
para a fase C, mas a realidade 
obrigou à alteração dos planos e 
a avançar no calendário. “Mesmo 
nesta fase, conseguimos ter 
disponíveis estruturas definitivas, 
que não contentores, como tantas 
vezes acontece nas estruturas de 
saúde”, sublinha Rui Guimarães,  
acrescentando: “concluímos a 
obra em 90 dias, sem derrapagens 
orçamentais. Com a prata da casa, 
arquitetos e engenheiros, com 
a colaboração de empreiteiros 
e sempre tendo em conta as 
indicações dos profissionais que 
trabalham na UCI. Muitos não 
acreditaram que conseguiríamos 
realizar a obra no prazo definido por 
se tratar de uma unidade de raiz e 
uma obra de grande complexidade 
tecnológica. Foram 90 dias de 
um bailado em construção civil 
e engenharia, com todos os 
equipamentos mais sofisticados”, 
conta com entusiasmo.

Hospital de Gaia
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COMO SERÁ O FUTURO
Estará tudo perfeito? “Nunca um 
profissional dirá que está 100% 
satisfeito. É impossível atingir 
esse patamar”, afirma Alexandra 
Almeida, acrescentando que “faz 
todo o sentido aglutinar todos os 
serviços no Monte da Virgem. Hoje 
temos um novo edifício hospitalar 
em construção, que será o nosso 
Materno-Infantil, e fará sentido 
ter obras de remodelação em 
diferentes pavilhões”.
Por outro lado, “o aumento de 
camas no serviço de medicina 
intensiva vai ser fundamental 
após a covid-19. Para já, ainda 
está limitada pela pandemia mas, 
depois desta fase, terá maior 
capacidade para dar resposta aos 
pós-operatórios diferenciados, 
recebendo assim mais doentes, que 
antes teriam de esperar para ser 
operados”.
Rui Guimarães lembra ainda “as 
pequenas conquistas alcançadas”, 
sublinhando que por agora existe 
o compromisso no Orçamento de 

Estado para 2021 para continuar 
as obras da fase C, que prevê o 
início da junção da Unidade 2 com 
a Unidade 1, o Centro Materno-
Infantil e a Ortopedia, garantindo 
42 milhões de euros distribuídos 
por dois anos.  “Falta a aprovação 
na especialidade. Assim que 
tal acontecer, será a altura de 
reorganizar todo o processo”.
O presidente do Conselho de 
Administração salienta que “todas 
as obras que estão a ser realizadas 
são fruto do trabalho de muitos 
conselhos de administração”  e 
recorda que o Hospital de Gaia “foi, 
no passado, prejudicado por estar 
próximo do Porto.” Rui Guimarães 
afirma que, embora seja o único 
nesta parte do concelho e a unidade 
de saúde de referência direta 
para uma população de 350 mil 
habitantes, e indireta pode chegar 
a um milhão de habitantes, não 
voltará a ser prejudicada.
“Não faz qualquer sentido reverter 
o que se está a alcançar. Temos 
espaço para expandir, facilidades de 

Hospital de Gaia
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350 mil 
unidade de saúde de 
referência direta para 
uma população de 350 
mil habitantes

acesso e a interligação do Hospital 
com a Câmara de Gaia veio apoiar 
as nossas ambições de crescer, 
assim como, ter as estruturas 
que correspondam à qualidade 
dos nossos serviços”, conclui Rui 
Guimarães. 

Hospital de Gaia



 | 11Hospital de Gaia



12 | 

O novo Centro de Saúde da Madalena 
era uma obra fundamental para 
responder às necessidades da 
população de  mais de 10 mil 
habitantes.  A atual unidade conta 
com 5.140 inscritos, mas serão 
outros tantos que estão inscritos 
noutras unidades de saúde de Vila 
Nova de Gaia.
O presidente do Conselho Clínico 
do ACES Espinho/Gaia, Manuel 
Mário, sublinha que a unidade de 
saúde esteve durante anos alocada 
“numa moradia muito bonita, 
das mais bonitas da Madalena, 
mas sem condições para prestar 
os melhores cuidados. Desde 
logo porque tinha dois andares, 
sem elevador e, muitas vezes, os 
médicos e enfermeiros desciam à 
entrada para auxiliar os utentes 
que não conseguiam subir”.
Por outro lado, não tinha capacidade 
de resposta. “Tinha espaço apenas 

para três médicos, o que era 
insuficiente para a população, 
que apesar de ser equilibrada em 
termos etários, tem muitos idosos, 
aproximadamente 43%”, adianta.
O novo edifício, de acordo com 
Manuel Mário, “irá mudar tudo 
para profissionais e utentes. 
Passará a ter oito médicos e oito 
enfermeiros e contará também 
com um higienista oral. Nada disto 
seria possível no velho edifício”. 

REDISTRIBUIÇÃO DE UTENTES
Por essa razão, o responsável 
acredita que muitas das pessoas 
que estão inscritas noutros centros 
de saúde vão regressar à unidade 
da sua residência. “No primeiro ano 
de atividade haverá certamente 
uma redistribuição  de médicos e 
enfermeiros e os utentes inscritos 
irão aumentar significativamente”. 
A obra está praticamente 

5.140
A atual unidade conta 
com 5.140 inscritos

NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE 
DE SAÚDE DA MADALENA

concluída, o que permite adiantar 
que a mudança será feita durante 
o primeiro semestre deste ano, 
“dando uma resposta adequada à 
nossa população”, assegura Manuel 
Mário.
O valor total do investimento 
foi de 1,7 milhões de euros, 
comparticipado a 85% pelo Norte 
2020, que perfaz 1,4 milhões de 
euros, sendo o restante montante 
proveniente do Orçamento Geral do 
Estado. A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, entre outros apoios, 

Centro de Saúde da Madalena
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cedeu o terreno, com uma área de, 
aproximadamente, 3.500 m2, em 
regime de direito de superfície.

INSTALAÇÕES AMIGAS DAS PESSOAS
Apesar da necessidade de novas 
instalações, e de o projeto estar 
concluído desde 2010, só oito anos 
depois começou esta obra, que visa 
a criação de condições para que a 
Unidade de Saúde da Madalena 
fique em instalações modernas, 
humanizadas e Amigas das Pessoas. 
A área coberta do futuro edifício é 
de cerca de 1.200m2 e vai incluir: 
um módulo de saúde familiar 
(com oito gabinetes médicos, seis 
gabinetes de enfermagem, duas 
salas de tratamento, dois gabinetes 
de vacinas e injetáveis e uma sala 
de Inaloterapia), zona de saúde 
materna (um gabinete médico, 
um gabinete de enfermagem e 
uma sala de espera), zona de saúde 
infantil (um gabinete médico, um 
gabinete de enfermagem e uma 
sala de espera), bem como todos 
as áreas de apoio necessárias e 
inerentes ao seu funcionamento.

US Madalena Piso-1

Centro de Saúde da Madalena
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“SE ESTE 
BAIRRO 
FOSSE MEU. 
SE ESTA RUA 
FOSSE 
MINHA”
COMO MUDAR UM BAIRRO, UMA 
ZONA, UMA RUA, TENDO EM CONTA 
O QUE OS MORADORES APONTAM 
COMO PRINCIPAIS PROBLEMAS? 

Simples, com o projeto Meu Bairro, 
Minha Rua, lançado pela Autarquia 
ainda em 2019 no quarteirão da 
biblioteca municipal, e que agora 
decorre no Cedro e Quebrantões.
Os moradores destas três zonas 
do Concelho já receberam nas 
suas caixas de correio um breve 
questionário desafiando-os a 
identificar pontos que gostariam 
de ver corrigidos. Desafio, porque 
a iniciativa tem por objetivo 
“melhorar a vida das pessoas, mas 
de uma forma participada. São 
as pessoas que dão o mote para 
a intervenção”, explica Francisco 
Saraiva, membro da equipa do 
projeto.
Com as respostas dos moradores e 
a identificação das prioridades, a 
participação de cada um é mais uma 
vez pedida durante a apresentação 
do plano de intervenção, feita pelo 
presidente da Câmara junto dos 
moradores da zona. Nos casos dos 
projetos do Cedro e Quebrantões, 
como aconteceu em 2020, com 
a pandemia a mudar tudo, a 
apresentação foi feita online, 
contando igualmente com uma 
grande participação de todos.

Meu Bairro, Minha Rua 
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Criação de 
espaços lúdicos 
para crianças 
e idosos

CEDRO – DEVOLVER 
ESPAÇO AOS PEÕES
No Cedro, a aposta passará por 
devolver os espaços aos peões, 
ordenando o estacionamento, bem 
como criar ou requalificar espaços 
verdes para que possam ser 
usufruídos por todos. A proposta 
é requalificar o espaço verde da 
avenida Gil Vicente com a criação 
de um corredor de circulação e 
novas espécies arbóreas.
Os jardins da Alameda do Cedro 
também não foram esquecidos e 

a orientação passa pela criação de 
um espaço lúdico para crianças 
e outro para idosos, um trilho de 
exploração e uma zona para jogos 
tradicionais. 
Já no largo Damião de Góis a 
intervenção é mais efetiva, com 
a colocação de inibidores de 
estacionamento, por forma a que 
passeios, e mesmo o largo com o 
seu pequeno jardim, pertençam aos 
peões, colocando os automóveis no 
espaço que lhes está consagrado.
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QUEBRANTÕES CURA CICATRIZ
Em Quebrantões, a grande 
cicatriz deixada pela demolição 
de edifícios, e que nunca sofreu 
qualquer intervenção, ganhará 
nova vida através do projeto 
Meu Bairro, Minha Rua. Passará 
a ser um espaço verde tratado, 
com uma área para crianças e 
mobiliário urbano convidativo 
para que os moradores ali se 
possam juntar. Como é uma zona 
com pouco comércio, de ruas 
estreitas que impedem a circulação 
de autocarros, está prevista a 
introdução do MOB+, um modelo 
de transporte porta a porta que irá 
ajudar os moradores em pequenas 
deslocações. 

PRIMEIROS RESULTADOS VISÍVEIS
Se nestas duas zonas do concelho 
as intervenções ainda estão numa 
primeira fase, no quarteirão da 
Biblioteca Municipal os residentes 
já puderam ver os primeiros 
resultados desta intervenção 
que “não se quer única , mas 
continuada no tempo, para que 
não fique esquecida”, sublinha o 
arquiteto.
As mudanças são visíveis, como 
a criação de uma rampa de 
acesso universal para alunos com 
mobilidade reduzida da Escola 
Secundária Almeida Garrett e para 
os mais idosos, mais passadeiras 
e mais percetíveis.  Foram ainda 
colocados bancos de jardim onde 
antes só havia muros, reparados 

pavimentos e passeios, bem como 
o circuito de água no espelho de 
água e um painel de azulejos. 
Mas o projeto não está concluído. 
Em frente  à Biblioteca já existem 
os bancos, mas falta a “árvore 
tecnológica” com wi-fi para todos. 
“É fundamental manter uma 
permanente atenção a todos os 
aspetos, para que o principal 
objetivo de melhorar o espaço 
público, conseguir coser  o social 
aos espaços e evitar que as pessoas 
se sintam tão isoladas seja 
concretizado”, salienta Francisco 
Saraiva.

PARCERIA
A iniciativa Meu Bairro, Minha 
Rua é realizada  em parceria 
com o Instituto Padre António 
Vieira através do programa 
Ubuntu no Bairro, que quer dar 
resposta à falta de participação e 
desresponsabilização dos cidadãos, 
entre eles e para com os espaços. 
O projeto Ubuntu no Bairro prevê 
a criação e consolidação de 
redes comunitárias de confiança 
baseadas na filosofia Ubuntu no 
concelho de Vila Nova de Gaia. 
Através dos fundamentos da 
construção de pontes e da ética do 
cuidado, espera-se trabalhar para 
a criação de uma comunidade de 
confiança, coesa e participativa, 
que seja consciente, crítica e 
comprometida com a mudança 
social, através de um envolvimento 
responsável e solidário.

Meu Bairro, Minha Rua 



18 | 

ANIMAIS GANHAM 
ESPAÇO COM MAIS QUALIDADE

PATA
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Os animais acolhidos em Vila 
Nova de Gaia terão, ainda nos 
próximos meses, um novo 
espaço, onde o acolhimento e, se 
necessário o tratamento, será feito 
com outras condições, permitindo 
aos profissionais, veterinários e 

tratadores prestarem um melhor 
auxílio aos cães e gatos que tanto 
necessitam.
Trata-se da Plataforma de 
Acolhimento e Tratamento Animal 
(PATA), que ficará instalada numa 
zona verde da freguesia de Avintes, 

nas proximidades do Parque 
Biológico de Gaia, numa área de 
cerca de 36 mil metros quadrados 
(quatro vezes maior do que a 
superfície do Centro de Reabilitação 
Animal), sendo resultado de um 
investimento municipal de cerca 
de 1,4 milhões de euros.
“O novo equipamento era essencial 
para dar uma resposta capaz 
às necessidades”, refere Helena 
Frias, veterinária do Centro de 
Reabilitação Animal, inaugurado 
em 2009. Na altura “representou 
um grande investimento, mas 
neste momento as dimensões e 
valências são limitadas para as 
necessidades”.

NOVAS VALÊNCIAS
Atualmente, o centro dispõe de 
38 jaulas para cães e três para 
gatos, “mais cinco que foram 
acrescentadas, mas não chega. 
Gaia tem uma população de 
cerca de 300 mil habitantes e a 
população animal é proporcional”, 
salienta Helena Frias.
A PATA terá “80 jaulas para cães, 
e dez para gatos, e muitas mais 
valências como uma maternidade, 
uma zona de infetocontagiosas, 
de sequestro, e jaulas para 
seniores, além de um gatil, 
numa área diferenciada com 
uma zona de recreação muito 

36 mil
Uma área de cerca de 
36 mil metros quadrados

1,4
Resultado de um 
investimento 
municipal de cerca 
de 1,4 milhões de euros

PATA
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boa”, adianta a veterinária. Não 
foram também esquecidas as 
valências de tratamento médico, 
banhos e tosquias, o novo espaço 
terá ainda, “um investimento na 
reabilitação comportamental, com 
uma sala própria e uma zona que 
permitirá a interação com o futuro 
tutor”. Existirão ainda espaços 
de recreação e um parque canino 
para exercício físico.

ADOÇÃO RESPONSÁVEL
O que não muda é a promoção da 
adoção responsável de animais. 
Continuarão as campanhas 
mensais de adoção, e como as ações 
presenciais foram suspensas por 
causa da covid-19, continuam a ser 
divulgadas no site do município.
Para além disso, quem quer adotar 
um animal pode fazer a marcação 
por telefone (223 742 409)  ou por 
email (centroanimal@cm-gaia.pt), 
sendo possível o agendamento de  
visitas todos os dias úteis das 10 às 
17 horas.  Os interessados deverão 
responder a um questionário  
de pré-adoção e um termo de 
responsabilidade pela adoção. 
“É muito raro haver uma devolução 
de um animal adotado nas nossas 
instalações. Avaliamos todas as 
condições, e preferimos que o 
animal não saia daqui se não 
tivermos a certeza de que vai para 
uma boa família”, frisa Helena 
Frias.
Os animais adotados no Centro 
Reabilitação Animal, tal como 
na futura PATA, recebem a 
vacinação polivalente, a da raiva, 
desparasitação interna e externa, 
microchip e esterilização. Em 2019 
a taxa de adoções foi de 75%. Em 
2020 verificou-se uma taxa de 85%, 
tendo sido adotados 256 animais 
(165 cães e 91 gatos). Por outro lado, 
foram recolhidos e entregues ao 
CRA um total de 301 animais, o que 
significa uma diminuição de 57 
animais face ao ano de 2019.
Outra iniciativa que vai manter-
se é a de sensibilização para o não 
abandono de animais, para os 
cuidados que se deve ter com um 
animal de estimação, bem como 
a higiene do animal e nos espaços 
públicos, que atualmente é feita 

80
A PATA terá 
80 jaulas para cães 
e 10 jaulas para gatos

nas escolas e em empreendimentos 
de habitação social, e que na PATA 
poderão realizar-se no pequeno 
auditório que fará parte das 
instalações.

PATA
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Pode fazer 
a marcação 
por telefone:
223 742 409

ou por email:
centroanimal
@cm-gaia.pt

São possíveis 
visitas todos os 
dias úteis das 14 às 
16h30 (inverno) e 
das 14 às 17 horas 
(verão), sempre por 
marcação

QUER
ADOTAR
UM 
ANIMAL?

PATA
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A Câmara Municipal de Gaia, em 
parceria com as diferentes juntas 
de freguesia, quer proporcionar 
uma maior mobilidade a todos os 
cidadãos do concelho e para isso 
lançou um novo serviço, o MOB+, 
o primeiro projeto de mobilidade 
de proximidade no município 
(transporte porta a porta). 
Começou por ser implementado 
na União de Freguesias de Grijó 

MOBILIDADE PARA TODOS
e Sermonde, mas já está em 
funcionamento para os residentes 
na União de Freguesias de Pedroso 
e Seixezelo e Mafamude e Vilar 
do Paraíso.  Em breve chegará às 
freguesias de Canidelo, de Oliveira 
do Douro e de Avintes. O objetivo é 
chegar a todo o concelho.
Este novo serviço permite a 
mobilidade, de forma gratuita, 
à população da freguesia para 

determinados destinos que 
não sejam garantidos pela 
rede de transportes públicos, 
nomeadamente junta de 
freguesia, posto de correios, 
centros de saúde e paragem de 
autocarro para deslocações ao 
hospital. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 17 
horas, não estando em circulação 
aos feriados e tolerâncias de 
ponto.
Na União de Freguesias de Pedroso 
e Seixezelo estão abrangidas todas 
as pessoas aqui recenseadas, 
ou, no caso de menores, um dos 
progenitores deve estar recenseado 
nesta união de freguesias. É 
dada prioridade a cidadãos com 
idade igual ou superior a 60 anos 
e portadores de deficiência ou 
mobilidade reduzida.       
No caso de transporte para o centro 
de saúde ou para uma deslocação 
a uma paragem de autocarro para 
o hospital, o munícipe deverá 
contactar o motorista, avisando-o 

MOB+
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do término da consulta para que 
este o vá buscar dentro do horário 
do serviço. As marcações deverão 
ser feitas por telefone (227 842 
106/ 919 102 529)  ou por email  
(geral@pedroso-seixezelo.pt).  
Filipe Lopes, presidente da 
União de Freguesias de Pedroso 
e Seixezelo, adianta que este é 
um serviço muito procurado pela 
população. “Todos os dias temos 
realizado serviços”, adianta.
Na União de Freguesias de 
Mafamude e Vilar do Paraíso, o 
MOB+ tem como destinatários os 
residentes com mais de 70 anos 
ou com mobilidade reduzida. 
As marcações deverão ser feitas 
por telefone (227 151 090 / 962 983 
879 / 917 060 925)  ou por email  
(geral@mafamudevilarparaiso.
pt).
Na União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, este serviço está 
disponível nos dias úteis, entre 
as 9 e as 16 horas, devendo 
ser solicitado e agendado via 

telefone, através dos contactos 
disponibilizados para o efeito: 227 
640 215 / 227 649 491.
A estas uniões de freguesias irão 
juntar-se, em breve, as juntas de 
Canidelo, de Oliveira do Douro 
e de Avintes. Aqui, a Câmara 
aprovou o apoio no montante 
de 30 mil euros, 36 mil e 36 mil 
respetivamente, para a aquisição 
de veículos de nove lugares, que 
permitem a operacionalização do 
Mob+ naquelas freguesias.
Este serviço é totalmente gratuito 
para os moradores , tendo as juntas 
e uniões de freguesias contado 
com o apoio da Câmara Municipal 
para a aquisição das carrinhas, 
sendo a manutenção do transporte 
da responsabilidade da união de 
freguesias, uma avaliação que 
será feita anualmente juntamente 
com a autarquia. Prevendo-se 
que a procura seja superior ao 
expectável, pondera-se a aquisição 
de mais viaturas para responder 
às necessidades da população. 

MOB+
Todo o concelho
O MOB+ arrancou como 
projeto piloto em Grijó 
e Sermonde, mas é 
objetivo da autarquia 
que seja alargado a todo 
o concelho brevemente.

O que é?
Primeiro projeto 
de mobilidade de 
proximidade na 
autarquia (transporte 
porta a porta)

Onde?
Grijó e Sermonde.
Pedroso e Seixezelo.
Mafamude e Vilar 
do Paraíso.
Canidelo, Oliveira 
do Douro e Avintes em 
breve.

Marcações
Pedroso e Seixezelo
227 842 106 
919 102 529
geral@pedroso-
seixezelo.pt 

Mafamude 
e Vilar do Paraíso
227 151 090
962 983 879 
917 060 925
geral@mafamude
vilarparaiso.pt

Grijó e Sermonde
227 640 215 
227 649 491
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Os traços inconfundíveis dos dois 
Pritzker portugueses, Siza Vieira e 
Souto Moura, conhecidos pelas suas 
obras nos mais diversos pontos do 
mundo, vão passar a integrar a 
paisagem de Vila Nova de Gaia.
O mais premiado arquiteto 
português de sempre, Siza Vieira, 
estará presente em dois espaços 
diferentes da cidade, e com funções 
distintas. Um na Afurada, a nova 
capela, que deverá começar a ser 
construída em breve. Outro no novo 
Miradouro da Escarpa.
Na altura da apresentação do projeto 
da capela, o arquiteto afirmou que 
será “uma capela de pequenas 
dimensões, adequada à dimensão 
da população da Afurada”.
Siza Vieira, que já deixou a sua 
marca na arquitetura religiosa, 
com o projeto da Igreja e centro 

paroquial de São João Bosco na 
Malagueira, Évora, da Igreja de 
Santa Maria e centro paroquial de 
Marco de Canaveses, e da Igreja 
de Santa Maria do Rosario alla 
Magliana, Roma, Itália, afirmou  
que desenhar a Capela da Afurada 
mereceu uma “atenção especial” 
porque lida com o sagrado e motiva 
a atenção de muita gente, a atenção 
de toda uma comunidade. 

UM MIRADOURO SOBRE O DOURO
O novo Miradouro da Escarpa da 
Serra do Pilar é uma plataforma 
que vai permitir uma vista para a 
muralha fernandina, para a ponte, 
e para a própria escarpa. Trata-
se de uma obra simples, que tem 
como ideia principal ter um local 
patrimonialmente valorizado em 
função do que era o antigo.

GAIA NO MAPA MUNDIAL 
DA ARQUITETURA

Capela da Afurada, Siza Vieira

UM TRAÇO NO CENTRO DA CIDADE
Já a marca de Souto Moura em 
Gaia será introduzida pela mão de 
privados, pelo grupo de capitais 
israelitas Fortera – responsáveis 
pela construção de um Centro de 
Congressos.
Trata-se de um equipamento a 
edificar na zona de General Torres, 
no centro deste concelho do distrito 
do Porto, cujo modelo de execução 
implica que a Câmara permita ao 
promotor privado construir e gerir 
uma zona residencial, um hotel e 
uma zona de comércio. 
Também uma figura da chamada 
“Escola de Arquitetura do Porto”, 
Souto Moura, que recebeu em 2018 
o Leão de Ouro da Bienal de Veneza, 
vai projetar em Gaia um hotel 
com 250 quartos e um complexo 
residencial com 300 apartamentos. 
O arquiteto tem inúmeras obras 
espalhadas pelo país e fora dele, 
como o Mercado Municipal e o 
Estádio Municipal de Braga; a 
Casa das Artes, a Casa do Cinema 
de Manoel de Oliveira e o Edifício 
Burgo, no Porto; a Ponte dell’ 
Accademia, em Veneza (Itália). 
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CIS DO MAGARÃO FARÁ A DIFERENÇA 
Está a nascer na antiga escola básica do Magarão, em Avintes, o novo 
Centro de Inclusão Social para jovens com deficiências, com o objetivo 
de criar as condições para a inserção socioprofissional de pessoas com 
incapacidades físicas e mentais. Com conclusão prevista para o próximo 
mês de junho, o CIS do Magarão resulta de um investimento municipal na 
ordem dos 700 mil euros. A autarquia está a intervir no edifício da antiga 
escola, reabilitando-o, ampliando-o e adaptando-o às necessidades do 
futuro equipamento, com a criação, ainda, de novas acessibilidades para 
pessoas com mobilidade condicionada.

EXTENSÃO DA LINHA AMARELA 
A expansão do Metro do Porto é o 
investimento público de maior 
dimensão em curso em Portugal. 
Ligando Santo Ovídio a Vila d’Este, a 
extensão da linha amarela em Gaia 
vem acrescentar três quilómetros 
à atual. Com um percurso que 
arranca em viaduto, entra depois 
em túnel e termina com o canal 
à superfície, o projeto considera 
três novas estações: Manuel Leão 
(subterrânea, junto à escola Soares 
dos Reis e ao Centro de Produção da 
RTP), Hospital Santos Silva (junto ao 
terceiro maior hospital do Norte) 
e Vila d’Este (com cerca de 17 mil 
habitantes). A empresa Metro do 
Porto já assinou contrato com o 
consórcio construtor e aguarda 
visto do Tribunal de Contas para o 
arranque das obras. As empreitadas 
vão decorrer entre 2021 e final de 
2023.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MAIS MODERNA
A Biblioteca Pública Municipal 
de Vila Nova de Gaia já está a ser 
transformada num equipamento 
mais moderno e adaptado às 
exigências de novos tipos de 
públicos. A obra de requalificação 
do edifício está em curso, num 
investimento municipal de cerca 
de 1,3 milhões de euros, com 
conclusão prevista para novembro 
deste ano. O objetivo passa pela 
recuperação física e pela adequação 
e modernização infraestrutural 
do edifício original e do antigo 
museu etnográfico (atual sala de 
exposições). Além disso, a obra inclui 
a reorganização funcional interior 
das diferentes valências. Para tornar 
o equipamento tecnologicamente 
atualizado, será criado um sistema 
de identificação digital de livros e 
espólio interno. 

ESCOLAS EB 2/3 
OFICIALMENTE INAUGURADAS
Apesar de já estarem operacionais 
desde o início deste ano letivo 
(2020/21), as escolas EB 2/3 
Dr. Costa Matos, Valadares e  
Sophia de Mello Breyner foram 
oficialmente inauguradas a 4 de 
janeiro, dia de arranque do segundo 
período letivo. A Câmara Municipal 
comparticipou em mais de três 
milhões de euros a requalificação 
destes estabelecimentos de ensino, 
estando outros em preparação. 
A afirmação de Eduardo Vítor 
Rodrigues define a intervenção 
que a autarquia tem procurado 
assumir na área da educação: 
“Nos momentos difíceis, sempre 
foi na escola que encontramos 
um reduto para a mobilidade 
social ou para as boas práticas e 
os bons exemplos.  Nestas escolas, 
construímos espaços novos, 
retiramos o amianto, retiramos 
o mobiliário antigo em madeira. 
Somos capazes de fazer mais  
do que são as nossas competências”.

UMA CIDADE QUE MEXE 

Fotografia de Carlos Sousa Pereira
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Mesmo em ano de pandemia, os 
privados instalados em Vila Nova 
de Gaia continuaram a fazer os seus 
investimentos. Uns com a criação 
de novos espaços, como o projeto 
turístico World of Wine, outros 
salvando antigas empresas, como 
foi o caso da Tegopi, e outros ainda 
aventurando-se noutras paragens, 
como a produtora de bicicletas RTE.
Entre o hotel The Yeatman e o rio 
Douro, com entradas na Rua do 
Choupelo e na Rua Cândido dos 
Reis, em plena zona histórica de 
Gaia abriu o World of Wine, o novo 
quarteirão cultural da cidade. 
Trata-se de um projeto turístico 
que representou um investimento 
de cerca de 105 milhões de euros, 
do grupo Fladgate, que é dono da 
Taylor’s, Croft, Fonseca e Krohn, 
e detém, ainda, os hotéis The 
Yeatman (Gaia), Infante Sagres 
(Porto) e Vintage House (Pinhão).
Instalado nos antigos armazéns 
da Croft e da Taylor’s, o World of 
Wine é um quarteirão cultural 
que conta com cinco museus, 
nove restaurantes e cafés, um 
espaço de exposições e espaços 
para eventos. Quando todos os 
serviços estiverem disponíveis, o 
quarteirão cultural deverá 
empregar 350 pessoas. De 
acordo com os responsáveis 
pelo projeto, o objetivo é não 
só reforçar a oferta cultural 
e museológica, mas também 
destacar o potencial da 
região nas áreas em que é 
especialista: no vinho e na 
cortiça, na indústria têxtil e 
na moda.
A pandemia não travou o projeto 
nem a sua abertura, mas alterou a 
forma como foi feito. Se há quatro 
anos, aquando da apresentação 
do investimento, a expetativa 
era chegar aos 560 mil visitantes 

anuais, atualmente não se fazem 
previsões, até porque a abertura 
será feita de forma faseada.

TEGOPI DESCENTRALIZADA  
PARA SANDIM
Para a indústria metalomecânica 
e para 250 trabalhadores, o ano 
de 2020 também foi um bom 
ano. A Pinto Brasil Renováveis 
adquiriu a Tegopi - Indústria de 
Metalomecânica, S.A., na sua 
totalidade – infraestruturas, todos 
os seus ativos, recursos humanos 
e a marca registada Tegopi, dando 
seguimento ao exercício da mesma 
atividade.
Além de mudar de mãos, a fábrica 
da antiga Tegopi, metalomecânica 
produtora de torres eólicas em 
Vilar do Paraíso, Vila Nova de 
Gaia, será deslocalizada para a 
zona industrial de Sandim. A 
deslocalização da antiga Tegopi 
assegura o funcionamento daquela 
indústria “em local melhor, 
dotado de infraestruturas de alta 
capacidade e melhores acessos 
aos eixos rodoviários”, permitindo  
a requalificação da envolvente à 
futura via de ligação ao mar. 

A empresa compromete-se com 
a deslocalização da sociedade 
de projetos, automatismos e 
periféricos Divmac, atualmente em 
Santa Maria da Feira, para a zona 
industrial de Sandim, captando 250 
postos de trabalho.

Enquanto isso, a RTE, que tem 
em Vila Nova de Gaia a maior 
produtora de bicicletas da União 
Europeia, com capacidade para 
montar 1,5 milhões de bicicletas 
ao ano, lança o seu projeto de 
crescimento com a construção 
uma outra fábrica, na Polónia, que 
pretende ter em funcionamento 
em janeiro de 2022, para melhor 
abastecer os mercados do centro da 
Europa, como Alemanha e Bélgica e 
a própria Polónia.
Desde 1998 que a fábrica de Serzedo, 
que emprega 800 pessoas, se 
dedica em exclusivo às bicicletas, 
incorporando o fabrico também 
de alguns componentes. Em 2003, 
construiu uma fábrica de raiz para 
produzir 300 mil bicicletas ao ano. 
Em 2019, montou 1,1 milhões de 
bicicletas, 95% das quais exportadas 
para Espanha, França, Itália, 
Alemanha e Polónia, atingindo os 
42 milhões de euros de faturação.
Durante quase duas décadas 
a RTE produziu para marcas 
internacionais e, em plena 
pandemia, aventurou-se e lançou 
a sua própria marca - a Beeq - 

vocacionada para o segmento 
elétrico. Os responsáveis 
acreditam que dentro de cinco 
anos, a Beeq seja uma marca 
estabelecida e reconhecida no 
mercado.  
A RTE, apesar de ter lançado a 
sua própria marca, mantém 
o foco nas parcerias com as 
grandes marcas porque apesar 

de ter estado encerrada durante 
dois meses em 2020, por causa da 
covid-19, estima fechar o ano com 
cerca de um milhão de unidades 
fabricadas, pouco menos que em 
2019, graças à elevada procura, 
sobretudo online. 

INVESTIMENTO EM GAIA 
CONTINUA A SER APOSTA FORTE

RTE QUER CRESCER 
FORA DE FRONTEIRAS

Investimento
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RTE QUER CRESCER 
FORA DE FRONTEIRAS

World of Wine

RTE (fotografias tiradas antes do início da pandemia)
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“Os jovens 
com quem 

estamos têm 
sede de saber, 

são muito 
interessados. 

Não têm a 
criatividade 

ainda 
moldada, o 

que lhes dá um 
olhar muito 
bonito para 
tudo o que 

ainda querem 
explorar”
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“Os jovens com quem estamos 
têm sede de saber, são muito 
interessados. Não têm a 
criatividade ainda moldada, o que 
lhes dá um olhar muito bonito 
para tudo o que ainda querem 
explorar”. É desta forma que Céline 
Valente, responsável pela iniciativa 
Aurora, se refere aos 30 jovens 
que têm participado nas oficinas 
proporcionadas por este projeto.
Aurora é uma das diversas 
Iniciativas de Inovação e 
Empreendedorismo Social 
apoiadas pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia. Teve início em 
junho de 2020, mas no terreno só 
avançou em outubro, enfrentando 
todas as dificuldades impostas pela 
pandemia. 
O objetivo é, em três anos, abranger 
300 crianças e adolescentes, com 
idades compreendidas entre os 
8 e os 18 anos, que se encontram 
em situação de risco e sinalizados 
pelos diversos meios de ação social, 
residentes em cinco freguesias do 
concelho, localizados em bairros 
sociais e instituições.
“A pandemia dificulta as ações, 
porque não conseguimos realizar 
as oficinas nas escolas, só nas 
instituições, e com um número 
muito menor de participantes”, 
disse Céline Valente, sublinhando 
que são áreas “muito práticas como 
fotografia, o vídeo, a música, não 
fazendo sentido realizar online, 

têm de ser presenciais”.
Os jovens que têm participado nas 
oficinas têm idades entre os 10 
e os 18 anos e a reação tem sido 
“excelente”. “Mesmo os diretores 
técnicos das instituições, têm-se 
revelado muito mais motivados, 
e até demonstram diferenças nas 
próprias rotinas”, adianta a Céline 
Valente.
O que mais a surpreende “é o afeto 
e a criatividade fora de série dos 
jovens. Por exemplo, na oficina 
de fotografia, o olhar deles é tão 
bonito que conseguem captar 
imagens como se de profissionais 
se tratassem”, relata.
“São muito interessados e pró-
ativos, vimos isso nas oficinas 
de rádio, onde antes de começar 
estavam a praticar as leituras. 
Também sabemos que alguns se 
mostram interessados nestas áreas 
para a continuação dos estudos”, 
frisa a responsável.

APROVAÇÃO
A iniciativa Aurora foi apresentada 
às instituições durante o verão 
passado e  teve  uma reação positiva 
quer da parte da autarquia, quer 
na fase da solicitação de apoios. 
“O feedback foi imediato, por ser 
inovador e incorporar oficinas que 
o ensino tradicional ou atividades 
extracurriculares nunca têm, 
bem como a componente prática”, 
acrescenta a responsável.

JOVENS COM 
SEDE DE SABER

Aurora
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“Sabemos que alguns se mostram 
interessados nestas áreas para  
a continuação dos estudos”
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Uma das diferenças da Aurora é 
que não se limita à oficina, mas 
ultrapassa barreiras e leva os 
jovens até ao mundo real, com 
a possibilidade de fotografar ou 
filmar concertos, entrevistar 
figuras públicas, ou conhecer os 
estúdios da RTP. 
“Infelizmente, por causa da 
covid-19 só conseguimos ir a um 
concerto, em parceria com a PEV 
e a Everything is New. Os jovens 
foram ao concerto do Plutónio no 
Super Bock Arena, em novembro. 
Tudo o resto está adiado, mas 
mesmo assim a reação é muito 
boa, tal como quando uma figura 
pública vai à oficina, e os jovens 
entendem que são pessoas como 
eles, que trabalham muito para 
conseguirem concretizar os seus 
sonhos”.
A iniciativa Aurora, promovida pela 
Ritmo Acontece – Associação, conta 
com a parceria da Universidade 
Católica do Porto e da Restar (Escola 
de audiovisuais), tendo um custo 
total elegível de 199.982,17€, do qual 
59.994,65€ são cofinanciados, a 
título de investimento social, pelo 
Município de Vila Nova de Gaia.

Aurora
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Encontros de saberes, leituras de 
jornais, visitas de voluntários a casa 
dos mais idosos, foram algumas 
das formas que desenharam o 
projeto JN Todos, resultado de uma 
parceria entre a Associação JN 
Solidário e a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, que vigora até 31 
de julho deste ano. 
Para muitos dos que já participaram 
nas mais diversas atividades, 
o importante foi “a partilha e a 
criação de laços entre as diferentes 
gerações”, salienta Fernanda 
Resende, uma das animadoras 
socioculturais das entidades 
parceiras do projeto.
Recorde que desde a primeira 
sessão de leitura dos jornais, 
“todos queriam e sentiam a 
responsabilidade de estar atentos 
à leitura dos jornais durante a 
semana para poderem discutir e 
ter uma opinião formada durante a 
sessão com os jovens”.
A pandemia obrigou a alterar a 
forma de fazer, mas não travou 
o espírito de entreajuda. Se antes 
as atividades eram realizadas 
presencialmente, agora apenas as 
visitas dos voluntários se mantêm 
presenciais, mas as equipas 
passaram de três para duas pessoas, 
de forma a cumprir as normas da 
DGS - Direção Geral da Saúde. 
Já os encontros de saberes e as 
leituras de jornais decorrem 
por videoconferência, tendo 
por fonte, no caso das leituras, 
preferencialmente o JN online, 
“mantendo sempre as premissas 
que estão na génese do projeto: 
idosos como população-alvo, 
cruzamento de gerações e partilha 
de conhecimentos”, refere Isabel 
Peixoto, coordenadora do projeto.

Fernanda Resende acrescenta que 
mesmo à distância “continua a ser 
uma partilha fundamental” e, frisa, 
“os idosos sentem o compromisso 
do JN, sabem que não vão falhar”.
“O projeto nunca parou, pois a 
adaptação que fizemos desde março 
de 2020 permitiu-nos manter o 
contacto com todas as instituições 
nossas parceiras”, adianta a 
coordenadora, salientando que o 
histórico que tinham das leituras de 
jornais em presença “foi (e continua 
a ser) um fator determinante neste 
período tão complicado para todos”.
As leituras de jornais tinham 
como fonte de trabalho as edições 
impressas do JN de uma semana. 
Formavam-se grupos de idosos e 
jovens na mesma sala, sempre nos 
lares/centros de dia, e discutiam-se 
os temas que eles escolhiam, entre 
os jornais que tinham à frente. 
A base de trabalho é a edição 
impressa do JN. “Desta forma, além 
da salutar conversa em torno da 
produção jornalística e dos factos 
que lhe dão origem, poderemos 
contribuir para que os participantes 
se interessem cada vez mais pela 
informação de qualidade”, frisa a 
coordenadora.

PRIMEIRO CONFINAMENTO
A primeira adaptação foi feita 
durante o primeiro confinamento, 
e nos meses seguintes, envolvendo 
também nas leituras para os 
idosos, os que vivem em bairros 
sociais, “levando-lhes as notícias 
por telefone, com a participação de 
jovens e sob supervisão da equipa 
do projeto por videoconferência”. 
“Essas leituras de jornais à 
distância foram muito importantes 
para ajudar os mais velhos a passar 

CONVÍVIO ENTRE 
GERAÇÕES E ESPÍRITO 
DE ENTREAJUDA

JN Todos
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o tempo, a manter-se informados 
e a receber conselhos sobre 
como proceder face à pandemia. 
Também se revelaram essenciais 
sob o ponto de vista afetivo, pois 
os jovens telefonavam-lhes todas 
as semanas e criaram verdadeiros 
laços com os seus interlocutores. 
Este modelo foi alargado a alguns 
utentes das instituições que já 
trabalhavam connosco”, sublinha 
Isabel Peixoto.
Por outro lado, com a pandemia, 
acrescenta, “as visitas dos 
voluntários a casa dos idosos 
revela-se ainda mais importante no 
desígnio de combater o isolamento. 
É nosso objetivo - e estamos em crer 
que vamos consegui-lo, pelo menos 
em relação a algumas das nossas 
equipas de voluntários - que, de 
futuro, estas pessoas continuem 
a ajudar os mais velhos, quando o 
projeto acabar”.

ATÉ 31 DE JULHO
O projeto JN Todos vigora de 1 de 
junho de 2019 a 31 de julho de 2021, 
apenas no concelho de Vila Nova de 
Gaia, que financia com 30%, como 
investidor social. Os restantes 
provêm de fundos comunitários, 
do Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego (Portugal 2020).
As três iniciativas principais 
visam combater o isolamento dos 
idosos e promover o convívio entre 
gerações, o espírito de entreajuda, 
a troca de conhecimentos, a leitura 
de informação de qualidade e 
feita por profissionais e, por fim, 
a cidadania ativa e a democracia 
participativa.
Fernanda Resende lembra com 
carinho a aula online, que foi dada 
por um sénior a uma turma de 
crianças. “A ideia era ensinar os 
mais novos a fazer um catavento 
e foi fantástico. O nosso professor 

LEGENDAS

Leitura coletiva de jornais no Centro Social de S. Pedro de Vilar do Paraíso, entre 
utentes da instituição e jovens do grupo Périplo da Fé (antes da pandemia). 
Créditos: CMG

Encontro de saberes alusivo à temática Bolas de Berlim, na Escola Secundária 
Gaia Nascente, entre alunos do estabelecimento e utentes do Lar Padre Alves 
Correia (antes da pandemia). Créditos: JN Todos

conseguiu captar a atenção de todos 
e os miúdos quiseram participar. 
Foi muito bom”.
A população-alvo são os idosos 
do concelho, sendo que todas 
as iniciativas decorrem com a 
participação de todas as outras 
faixas etárias. Uma das iniciativas 
programada são os “Encontros de 
Saberes”, onde os participantes 
querem ensinar e aprender, 
colocando os mais velhos com os 
mais jovens e assim promovendo 
uma troca de conhecimentos e 
laços de afeto.
O voluntariado também tem uma 
forte componente. O projeto JN 
Todos recrutou voluntários para 
levar a efeito, junto dos idosos 
de Gaia, a ação “Todos Podemos 
Ajudar”. O objetivo da iniciativa é 
dar resposta a situações pontuais 
que, pelos mais diversos motivos, 
não encontrem solução na rede 
social existente no concelho. 
Desde uma pequena reparação em 
casa a uma ida à farmácia, são 
muitas as circunstâncias em que o 
voluntariado pode atuar.
Os voluntários têm de residir em 
Vila Nova de Gaia e ter pelo menos 
18 anos, além de serem pessoas 
responsáveis e comprometidas com 
o espírito solidário e de entreajuda, 
têm de trabalhar em equipa e 
assumir como seus os objetivos da 
Associação JN Solidário.
O objetivo deste projeto, para os 
26 meses de vigência, é chegar a 
600 pessoas. Entre 1 de junho de 
2019 e 31 de dezembro de 2020, o 
número de pessoas envolvidas 
nas três iniciativas é de 720, das 
quais 262 foram idosos, 178 foram 
jovens, 65 foram adultos e 215 
foram crianças. Ou seja, a meio 
ano de chegar ao termo, o projeto 
ultrapassou largamente o objetivo 
para dois anos.

Leitura coletiva de jornais no Centro Social de S. Félix da Marinha, entre utentes 
da instituição e alunos da Escola Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira (antes da 
pandemia). Créditos: JN Todos

JN Todos
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Desde o dia 1 de outubro que 
os alunos até aos 23 anos que 
frequentam o ensino superior, 
público ou privado, dentro da Área 
Metropolitana do Porto e residem 
em Gaia têm passe gratuito, num 
apoio assegurado pela Câmara 
Municipal.
O valor do passe para os 
universitários seria de 40 euros, 
uma vez que os estabelecimentos 
de ensino são na sua grande 
maioria fora de Gaia. Desde o início 
deste apoio extra do município 
foram emitidos 4.400 passes, o que 
corresponde a um investimento de 
80 mil euros por mês.
Bruna Rodrigues, estudante de 
Direito na Faculdade de Direito 
da Universidade do Porto, utiliza 
todos os dias o autocarro para se 
deslocar da sua residência, em 
São Pedro da Afurada, até à baixa 
do Porto. É uma das estudantes 
que deixou de se preocupar com o 
valor do passe, afirmando que este 
“é um apoio para todas as famílias 
com estudantes universitários, 
porque assim que entramos para a 
faculdade as despesas aumentam 
e as das deslocações também. 
Afinal são menos 40 euros que não 
se somam ao esforço de muitas 
famílias”, disse Bruna Rodrigues.
Vasco Guedes, estudante de 
engenharia na Faculdade de 
Engenharia da Universidade do 
Porto, tem um trajeto mais longo 
para percorrer todos os dias, de 
comboio e metro, entre Miramar e 
a Asprela. 

Para este jovem caloiro, que assume 
desde logo ser um privilegiado, 
“este apoio faz toda a diferença para 
muitos estudantes universitários, 
porque as despesas de frequentar o 
ensino superior não são pequenas 
- propinas, alimentação e muitas 
vezes alojamento. Esta iniciativa é, 
sem dúvida, muito positiva”.
Sublinha ainda o tempo que poupam 
com os carregamentos, “basta ir à 
máquina e escolher “Câmara”, uns 
dias antes do final do mês, e depois 
validar a cada viagem”. E tem, 
ainda, outra vantagem: “qualquer 
estudante pode participar nas mais 
diversas atividades de diferentes 
associações usando os transportes 
públicos, sem se preocupar com 
esse custo acrescido”.

PASSES PARA OS MAIS NOVOS
Os mais novos, dos 13 aos 18 anos 
terão a partir de abril um novo 
apoio nos transportes. A Câmara 
de Gaia vai alargar o apoio nos 
transportes aos alunos desta idade, 
estimando investir dois milhões de 
euros. 
“A ideia é cumprir o terceiro período 
escolar, a partir de 7 de abril, e 
assim antecipamos o que estava 
previsto para setembro ou outubro, 
pois não estava confortável em 
lançar um apoio destes em período 
eleitoral. Parece-me desadequado”, 
revela o presidente da câmara, 
Eduardo Vítor Rodrigues.
O público-alvo são 13 mil alunos, 
com idades entre os 13 e 18 anos, 
tornando-se assim Vila Nova de 
Gaia no “primeiro município na 
Área Metropolitana do Porto a ter 
coberta a gratuitidade até final 
do Ensino Superior para todas as 
crianças e jovens do concelho”.
Tendo em conta os 4.400 jovens 
universitários já apoiados pela 
autarquia, e os 13 mil que agora 
serão abrangidos, “o apoio chegará 
a cerca de 50%, pois há muitos 
alunos que vão a pé, uma vez que 
em Gaia as escolas são próximas 
das moradas”. O investimento irá 
rondar dois milhões de euros até 31 
de dezembro de 2021. 

23
Até aos 23 anos, os 
alunos do ensino 
superior e privado que 
estudem dentro da AMP 
e residam em Gaia têm 
passe gratuito.

Passe estudantes universitários 
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PASSADIÇO (MAR)
No segundo concelho do país com 
mais praias a ostentar a Bandeira 
Azul, também é possível percorrer 
vários quilómetros de bicicleta, 
na ciclovia paralela ao passadiço 
de madeira, que une Vila Nova de 
Gaia a Espinho (ao longo da orla 
marítima). 

Percorrer uma longa distância, 
longe do trânsito, em perfeita 
harmonia com o mar, é possível 
mesmo durante a noite, nas 
ciclovias da Madalena, Valadares, 

ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA

PRAIA DE MIRAMAR

Além da magnífica paisagem 
natural, ao longo da costa, existem 
variados pontos de interesse onde 
se pode conhecer mais sobre este 
concelho, cuja origem remonta 
provavelmente a um castro celta. 

Comece por marcar uma visita na 
Estação Litoral da Aguda (ELA), onde 
poderá descobrir muito mais sobre 
a fauna do mar da vila piscatória 
da Aguda. O edifício envolve três 
setores que vão fazer as maravilhas 
de miúdos e graúdos: o Aquário, o 

Passadiço

Senhor da Pedra, Granja e da Aguda 
até Espinho.

Em paralelo, numa extensão de 
cerca de 15 quilómetros de vista de 
mar, uma requalificação cuidada de 
toda a área permitiu a construção 
de um passadiço de madeira, 
um dos melhores espaços para 
caminhar. Será um plano ideal 
para fazer depois de um longo dia 
de trabalho, aproveitando, quem 
sabe, para assistir a um fantástico 
pôr do sol.
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Estação Litoral da Aguda (ELA)

Capela do Senhor da Pedra

Praia da Granja

Parque de São Paio

RNLED

Praia de Miramar

Praia de Salgueiros

Praia da Madalena

Praia de Valadares 

Praia da Aguda

Espinho

Praia do Senhor da Pedra

Cabedelo

PASSADIÇO (MAR)

MARGINAL DE SALGUEIROS
Fotografia de Carlos Sousa Pereira

Museu das Pescas e o Departamento 
de Educação e Investigação. 

Durante o passeio, já na praia de 
Miramar, descobrirá a determinada 
altura um ponto branco 
praticamente no mar, a Capela do 
Senhor da Pedra. Erguida sobre um 
rochedo em 1686, acredita-se que 
na sua origem esteve um antigo 
culto pagão, tendo sido mais tarde 
convertida ao cristianismo. Repleta 
de lendas e estórias, é um ponto 
digno de paragem.

CAPELA DO SENHOR DA PEDRA
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MARGINAL DE CABEDELO
Fotografia de Carlos Sousa Pereira

E por que não descansar o olhar na histórica praia da Granja, a estância 
de veraneio mais aristocrática a norte de Portugal, escolhida, nos finais 
do século XIX e início do século XX pela realeza e pela corte, e por alguns 
dos mais importantes escritores portugueses, como Ramalho Ortigão, 
Eça de Queirós e Sophia de Mello Breyner Andresen. Nessa altura, foram 
construídos vários chalés, rodeados de vegetação, que conferem todo o 
charme que ainda hoje se pode ver na Granja. 

(MAR)

Na marginal do Cabedelo encontra-se a Reserva Natural Local do Estuário 
do Douro (RNLED). Além de conservar uma significativa riqueza em 
biodiversidade e englobar uma área de 62 hectares, é um importante local 
de descanso, alimentação e abrigo de muitas espécies de aves migradoras 
(com destaque para o grupo das Limícolas - grupo de aves que vive nos 
estuários, praias, rios e lagoas) que se deslocam ao longo da costa atlântica.

A RNLED apresenta uma frente costeira, uma restinga dunar designada 
por Cabedelo, uma zona interior de características estuarinas e também 
um sapal.

Contíguo à RNLED está o maior parque urbano projetado para a Área 
Metropolitana do Porto, o Parque Urbano de São Paio, desenhado pelo 
arquiteto Sidónio Pardal, responsável pelo Parque da Cidade do Porto. Irá 
surgir na antiga Seca do Bacalhau, em Canidelo, sendo o prolongamento 
de uma zona verde que acolhe mais de 200 espécies de aves. De acesso 
livre, será um espaço para respirar e repousar para qualquer um.

Passadiço
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(MAR)

RESERVA NATURAL LOCAL DO 
ESTUÁRIO DO DOURO (RNLED)

PRAIA DA GRANJA

PARQUE URBANO DE SÃO PAIO
Fotografia de Francisco Piqueiro

Estação Litoral da Aguda (ELA)

Capela do Senhor da Pedra

Praia da Granja

Parque de São Paio

RNLED

Praia de Miramar

Praia de Salgueiros

Praia da Madalena

Praia de Valadares 

Praia da Aguda

Espinho

Praia do Senhor da Pedra

Cabedelo
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Continuemos a viagem. Deixamos 
o mar e olhamos para o rio, 
atravessado por pontes que ligam 
as cidades de Gaia e Porto.
Passamos a Afurada, vemos a 
Ponte da Arrábida numa perspetiva 
diferente e chegamos ao Cais de 
Gaia. Aí, a oferta para comer e 
beber é muita, para ganhar forças 
e seguir caminho, tendo o Douro 
como companhia.

Será possível adivinhar como ficará 
o miradouro da Escarpa da Serra 
do Pilar, que vai ser alvo de uma 
intervenção projetada pelo arquiteto 
Siza Vieira. Ali, esta plataforma 
permitirá uma vista única para a 
muralha fernandina, para a ponte 
e para a própria escarpa. Já a obra 
de requalificação e renaturalização 
da escarpa, iniciada no final de 
2018, está já concluída, tendo 
sido criados passadiços – alguns 
suspensos, outros consolidados na 

PASSADIÇO (RIO)

MIRADOURO DA ESCARPA DA SERRA DO PILAR

própria escarpa –, pelo que toda a 
sua extensão (mais de uma dezena 
de quilómetros junto ao rio) pode 
ser utilizada em pleno.

“Esta obra, além da componente 
ambiental e de renaturalização, 
tem uma importância enorme 
porque estamos perante Património 
Mundial da Humanidade – os 
claustros, o mosteiro e a zona militar 
ficam claramente protegidos 
num contexto de beleza, quando 
tudo estiver com a natureza já em 
crescimento”, destaca o presidente 
da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor 
Rodrigues.

Quem faz este trajeto não pode, 
também, deixar de reparar na 
Capela do Senhor d’Além.

Localizada junto ao sopé da 
escarpa da Serra do Pilar, está a 
ser restaurada desde o final do ano 

Cais de Gaia 

RIO DOURO

Ponte da Arrábida
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CAIS DE GAIA

MIRADOURO DA ESCARPA DA SERRA DO PILAR

Capela do Senhor d’Além

Capela de 
Quebrantões

Trilho Pedestre 
do Rio Febros

Escarpa 
Serra Pilar

Miradouro 
Escarpa Serra Pilar

Ponte Luís I

Ponte do Infante
Ponte do Freixo

Avintes

CAPELA DO SENHOR D’ALÉM



42 | 

passado. A génese da Capela do 
Senhor d’Além está assente numa 
imagem do Senhor Crucificado 
que data de 1140. O atual edifício 
foi construído em 1887 e a última 
celebração das Festas do Senhor 
d’Além foi realizada em 1997.

A partir da Escarpa da Serra do Pilar 
é possível fazer um pequeno desvio 

CAPELA DE QUEBRANTÕES

Capela do Senhor d’Além

Capela de 
Quebrantões

Trilho Pedestre 
do Rio Febros

Escarpa 
Serra Pilar

Miradouro 
Escarpa Serra Pilar

Ponte Luís I

Ponte do Infante
Ponte do Freixo

Avintes

do passadiço de Oliveira do Douro e 
descobrir a Capela de Quebrantões, 
dedicada a Nossa Senhora da 
Conceição, que pertence à família 
Condes de Campo Belo desde 1483. 
O edifício da Capela de Quebrantões 
é composto por um arco em 
volta perfeita com um brasão de 
família. No interior, o nosso olhar 
prende-se numa imagem de pedra 

PASSADIÇO DE AVINTES

policromada da Nossa Senhora da 
Conceição, que data do século XVIII.

O passadiço estende-se até ao cais 
do Esteiro, em Avintes. Aqui, é 
possível descobrir o Trilho Pedestre 
do rio Febros e apreciar vestígios da 
história desta vila conhecida pela 
sua broa e para a qual o rio teve 
uma importância vital.
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A Câmara de Gaia, além de 
implementar nos seus serviços 
todos os cuidados ditados pela 
Direção Geral da Saúde para 
proteger os seus funcionários e 
munícipes, tomou ao longo do 
ano passado e do corrente ano, 
uma série de medidas de apoio a 
pessoas e empresas para que fosse 
possível enfrentar o mais penoso 
dos desafios coletivos, a pandemia.
Algumas dessas medidas foram 
inovadoras e colocaram o 
Município à frente. Vila Nova de 
Gaia será a primeira autarquia a 
avançar com um programa dos 
cuidadores informais. O “primeiro 
no país a fazê-lo a nível municipal”, 
disse o presidente da Câmara. O 
regulamento aprovado em fevereiro 
com eficácia em março vigorará até 
31 de dezembro de 2021.
De forma a garantir que as 
pessoas que necessitam de 
cuidados permanentes, com 
baixos rendimentos, possam 
permanecer no seu domicílio 
sob os cuidados de familiares, 
evitando-se ou retardando-se a sua 
institucionalização, este programa 
envolve a atribuição de um 
apoio económico aos cuidadores 
informais, dentro de dois principais 
valores, pagos trimestralmente: 
220 euros no caso dos cuidadores 
informais principais e 120 euros 
no caso dos cuidadores informais 
não principais. Esta prestação, 
atribuída por um período sucessivo, 
e renovada automaticamente em 
três trimestres, pode ser acumulada 
com qualquer outro apoio social ou 
rendimento do cuidador informal. 
Depois deste período, o processo 
será reavaliado pelos serviços 
municipais. 
Além da ajuda financeira, o 
programa irá disponibilizar 
orientação técnica, através 

EM TEMPO DE PANDEMIA 
TOMAM-SE MEDIDAS EFETIVAS

da realização de sessões de 
informação e esclarecimento para 
o desenvolvimento dos cuidados a 
prestar; encaminhamento para as 
redes de suporte; implementação 
de medidas que promovam a 
conciliação entre a vida pessoal 
e a prestação de cuidados (como, 
por exemplo, o acesso gratuito 
aos equipamentos municipais) 
e acompanhamento técnico de 
proximidade. 
Independentemente de serem 
cuidadores informais principais ou 
não principais, os destinatários são 
as pessoas que desempenham as 
funções de cuidadores informais e 
que reúnam as seguintes condições: 
estejam a cuidar de uma pessoa 
numa situação de dependência 
atestada clinicamente, residente 
em Gaia, e comprovada através de 
documentação legalmente exigível 
e de visita técnica dos serviços da 
divisão de ação social da autarquia; 
residam também no concelho (no 
mesmo domicílio da pessoa cuidada 
ou não) e tenham um rendimento 
mensal per capita do seu agregado 
familiar igual ou inferior a 1,5 vezes 
o valor do IAS (no quadro do artigo 
27º e seguintes da Portaria 64/2020, 
de 10 de março). 
A par deste apoio e dado o 
elevado número de famílias 
que apresentavam inúmeras 
necessidades por causa da covid-19,  
a Autarquia avançou com  
programas de ajuda social e 
mecanismos sociais de urgência, 
e juntamente com a União 
de Freguesias está a prestar 
apoio alimentar. Para o efeito 
estão a disponibilizar refeições 
confecionadas para pessoas e 
famílias infetadas pelo coronavírus 
e em regime de quarentena, 
impossibilitadas de deslocações ao 
exterior.
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AS EMPRESAS 
NÃO FORAM ESQUECIDAS
Desde o início da pandemia, a 
Autarquia definiu apoios para 
trabalhadores e empresas de 
setores específicos, que estão 
em situação de rutura devido à 
pandemia, com isenção de taxas/
impostos para comércio, feirantes, 
e para algumas indústrias. 
A derrama sobre o lucro das 
empresas para 2021 foi reduzida em 
0,25% face a 2019. A taxa é de 1,25% 
para empresas com um volume de 
negócios superior a 150 mil euros. 
Para as empresas com um volume 
de negócios até 150 mil euros, a 
redução é igual, e a taxa fica-se por 
1%. Além disso, durante um ano, as 
empresas que criem e mantenham 
durante esse período cinco ou mais 
postos de trabalho ficam isentas de 
pagamento da derrama.

ISENÇÃO DE TAXAS E TARIFAS
No que diz respeito à economia 
e ao emprego, a Autarquia optou 
pela isenção de pagamento das 
taxas aplicáveis aos direitos de 
ocupação da via pública, até 31 de 
março de 2021, para feirantes e 
vendedores ambulantes, bem como 
a isenção de pagamento das taxas 
de publicidade para atividades 
económicas locais.
A Câmara avançou ainda com a 
isenção total das taxas e tarifas 
Municipais aos comerciantes de 
Gaia respeitantes aos anos de 2020 e 
2021 e do total das taxas pelo Centro 
Metrológico, para as pequenas e 
microempresas respeitantes ao 
ano de 2021.
Além disso, celebrou um protocolo 
de colaboração com a AHRESP para 
promoção e implementação do 
PRE (Plano de Revitalização das 
Empresas), no qual consta a isenção 
de todas as taxas municipais 
aplicáveis à montagem de 
esplanadas, até 31 de dezembro de 
2021 e a simplificação do processo 
de licenciamento de esplanadas 
e validade de autorização por dois 
anos.
Foi pensada a realização de feiras 
stock-off, bem como a criação do 

Mercado Digital - Gaia, na linha 
do reforço do Programa EVARISTO. 
Destas medidas consta ainda a 
implementação de um Gabinete de 
Apoio ao Emprego (comerciantes 
e industriais), com apoio jurídico, 
financeiro e apoio a candidaturas. 
Trata-se de uma equipa dedicada, 
sediada na INOVAGAIA. Os taxistas 
do Concelho também têm isenção 
de pagamento das taxas até 31 de 
março de 2021.
Foi ainda criada uma linha 
financeira municipal de apoio a 
juntas de freguesia e instituições 
sociais que promovam o apoio 
domiciliário a idosos isolados, e para 
implementação e desenvolvimento 
do Plano Estratégico para o Turismo.

APOIOS DIFERENCIADOS 
À HABITAÇÃO
A habitação também foi alvo de 
preocupação por parte da Autarquia, 
com programas específicos para 
famílias que não conseguem pagar 
a renda de casa.
Um desses programas é o “Eixo do 
Apoio ao Arrendamento”, que se 
concretiza num apoio financeiro 
permitindo às famílias manter 
o cumprimento dos encargos 
habitacionais, assegurando a 
manutenção do arrendamento.  
No início do ano de 2020, 
este Executivo Municipal 
aprovou uma verba de  
323 mil euros para este eixo.  
Contudo, o crescente aumento 
da procura de apoio por parte das 
famílias gaienses e a situação 
pandémica atual, que veio 
agravar as condições económicas 
dos agregados familiares, 
nomeadamente no que respeita 
à redução do rendimento mensal 
disponível, desencadeou  a 
necessidade de reforço da dotação 
orçamental deste eixo. 
Por isso, em 2020 foram aprovados, 
por duas vezes, reforços de verba de 
mais 100 mil euros, o que significa 
que no total, no ano passado foram 
disponibilizados mais de 520 mil 
euros para o referido eixo.
No final de 2020 beneficiavam deste 
apoio 235 agregados familiares, 
a quem é atribuído um apoio 
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mensal, no montante total de 50% 
do encargo do valor da renda. São 
residentes em todas as freguesias 
do concelho, maioritariamente 
do género feminino, com filhos 
a cargo. Para 2021, a Câmara terá 
uma dotação orçamental de 800 
mil euros.
Sublinha-se, assim, a relevância 
deste apoio que o Município 
presta aos seus munícipes, que 
reforça e valoriza o seu potencial 
de intervenção de proximidade, 
dotando as pessoas e famílias dos 
meios e recursos que possibilitem 
planear a sua vida de forma 
organizada e autónoma.
Esta é uma medida que existe desde 
2017. Mais informação em: 
https://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/
acao-social/projetos-municipais/
apoio-ao-arrendamento/
Para 2021, a Câmara Municipal 
de Gaia vai reduzir o Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IM). Para 
este ano, a taxa será de 0,38%, 
enquanto em 2020 era de 0,40%, o 
que corresponde a uma poupança 
efetiva de vinte euros por cada 400 
euros.
Além do programa de redução 
automática de rendas em 
habitações sociais de pessoas com 
perda de rendimentos, foi decidida 
a manutenção do preço da água 
sem aumento relativamente a 2020, 
a fixação de uma participação de 
4% no IRS, assumindo uma redução 
de 1% às famílias.

EDUCAÇÃO COM MEDIDAS 
EXTRAORDINÁRIAS
Os alunos com necessidade de 
equipamentos informáticos ou 
outros, por se encontrarem em 
isolamento/ ou grupos de risco 
também receberam o apoio da 
Câmara de Gaia. Foram definidos 
apoios económicos às IPSS 
(Disponibilização de um Fundo 
Municipal para a apoio à gestão 
corrente das IPSS, no valor de 80 mil 
euros), e a criação e fornecimento 
do programa de fichas e material 
de acompanhamento pedagógico, 
para o programa GAIAaprende+.
A cedência de mais 200 

computadores às escolas (para 
além dos 1.400  já fornecidos 
na primeira vaga), colmata as 
necessidades mais prementes. Foi, 
ainda,  celebrado um protocolo com 
os agrupamentos de escolas com 
professores do 1.º ciclo e Educadoras 
de JI, para fornecimento de um 
computador portátil individual por 
cada profissional.
Foram disponibilizadas refeições 
a pessoas/famílias infetadas e 
impossibilitadas de sair para o 
exterior da habitação, bem como 
um apoio financeiro à FEDAPAGAIA 
(45 mil euros) para apoio às 
Associações de Pais.
Paralelamente, foi feita uma 
recolha de alimentos - Juventude 
#GAIA2024 “Vamos agir juntos!”.
No Observatório Social de Gaia – 
foi desenvolvida uma abordagem 
às desigualdades em tempos 
de pandemia, incluindo as 
desigualdades de género.
Foram celebradas parcerias com 
a Fundação da Juventude para 
programas de apoio a jovens (“Make 
Code”, “Academia do Inventor”, 
“Adulting 101”).
O transporte porta-a-porta foi 
reforçado, em parceria com as 
juntas de freguesia, para facilitar 
as deslocações de casa a vários 
destinos (centros de saúde, 
farmácias, etc.), a título gratuito.
A Câmara de Gaia também 
disponibilizou diversos contactos 
de associações que estão a prestar 
auxílio no terreno ou iniciativas 
privadas que completam o 
trabalho da Autarquia. Além disso 
criou uma linha telefónica de 
apoio psicológico – Gaia+Consigo. 
Gratuita e composta por técnicos 
especializados, esta linha pretende 
auxiliar os munícipes na gestão 
das suas emoções e isolamento. Foi 
criada em abril, tendo sofrido uma 
paragem no período mais calmo da 
pandemia. 

A CULTURA E O DESPORTO
Para a cultura e desporto foi 
disponibilizado um Fundo 
Municipal para o apoio à gestão 
corrente das Coletividades, no 
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valor de 50 mil euros, e um Fundo 
Municipal para a adaptação 
das instalações associativas, no 
valor de 70 mil euros, mediante 
candidatura.
Foi feito um reforço de 5 mil euros 
para cada Associação Humanitária 
de Bombeiros (seis no total). A 
isenção de pagamento devido 
aos clubes e associações sediados 
em Gaia, pela utilização com 
caráter regular dos equipamentos 
desportivos municipais. Esta 
medida terá caráter temporário 
(época 2020-21) e reporta-se aos 
horários já fixados. Foi ainda 
atribuído aos clubes desportivos 
um reforço da verba no âmbito 
dos contratos celebrados para a 
atividade regular para a época de 
2020-21, mediante avaliação.

50 mil
Para a cultura e desporto 
foi disponibilizado um 
Fundo Municipal no 
valor de 50 mil euros

800 
210 
115
Linha telefónica de 
apoio psicológico: 
Gaia+Consigo
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António Costa visitou Vila Nova de Gaia acompanhado por Eduardo Vítor Rodrigues

Vacinação dos lares, cuja operação contou com o apoio da Câmara Municipal
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Cais de Gaia ficou deserto durante o primeiro confinamento

A Câmara Municipal promoveu a distribuição de bens alimentares a quem mais precisava 
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Sem festa, o 25 de Abril foi assinalado

Sem a afluência de outros tempos, Eduardo Vítor Rodrigues visitou a feira dos Carvalhos A pandemia não travou os melhoramentos que estavam agendados, como o caso das escolas.
A inauguração de uma escola requalificada contou com a presença do ministro da Educação.

Numa Páscoa diferente, foram distribuídas flores por todas as freguesias
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A pandemia não travou os melhoramentos que estavam agendados, como o caso das escolas.
A inauguração de uma escola requalificada contou com a presença do ministro da Educação.

Praça de Natal

Foi montada uma unidade móvel para rastreios da covid-19
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