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EDITORIAL

EDITORIAL
POR

Cristina Vieira

Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses

As preocupações com a saúde pública
continuam a marcar as atenções e ação da
Câmara Municipal e das instituições locais,
regionais e nacionais. São também uma das
principais preocupações dos cidadãos marcuenses, que vivem na contingência de ter
de se regrar pelas orientações do Governo e
da DGS para se protegerem e protegerem as

Em destaque nesta revista a parceria com a AE-

suas famílias e amigos.

Marco, iniciada em abril com o mote das consequências da pandemia, a campanha “Marcoense

De salientar também as empresas marcuen-

como Nós” tem o objetivo de promover e incentivar

ses, que com uma atitude cuidadosa, contri-

o consumo no comércio local. Entre o conjunto de

buem para diminuir os riscos de contágio pela

medidas da campanha, o concurso que terminou

covid-19 entre os seus clientes, designada-

este mês e atribuiu no total 5000 euros em pré-

mente o comércio, serviços e restauração. É

mios, mas também, e noutra vertente, o webinar

louvável o empenho que colocam no cumpri-

realizado no dia três deste mês de apoio a transição

mento de regras, o esforço em manter os seus

dos negócios para o digital.

negócios e com estas duas atitudes manter a
economia em funcionamento e o emprego.

Este será um Natal muito diferente daqueles que
nos habituamos a viver e mais do que nunca será

Felizmente, os sinais de esperança começam

uma época para reforçar os valores essenciais da

a chegar, as notícias sobre a descoberta das

paz e do cuidado para com o outro.

primeiras vacinas, a aprovação pelas autoridades e a sua produção iniciaram e está já a ser

Um santo e feliz Natal para si e para a sua família, so-

programada pelo Serviço Nacional de Saúde a

bretudo para os emigrantes que este ano não poderão

vacinação de toda a população portuguesa.

estar junto dos seus no encontro e conforto familiar.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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ACONTECEU

UM NOVO
MARCO
BALCÃO DE

ATENDIMENTO DO IEFP

O Balcão de Atendimento do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), foi inaugurado pela Ministra do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes
Godinho, e pela Presidente da Câmara Municipal do Marco
de Canaveses, Cristina Vieira. Está a funcionar no Edifício do
Marco Fórum XXI, para apoiar os munícipes dos concelhos
do Marco de Canaveses, de Baião e de Cinfães.

21 set.
Francisca Van Dunem

inaugurou novo Juízo
de Família e Menores

29 set.
O novo Juízo de Família e Menores do Tribunal Judicial do Marco de Canaveses está
a funcionar desde o dia 1 de setembro. A
Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem
deslocou-se oficialmente para inaugurar
as novas competências do Tribunal.

PASSAGEM DA VOLTA A

PORTUGAL EM
BICICLETA

A edição especial de 2020 da Volta a Portugal
em Bicicleta passou pelo Marco de Canaveses,
no decorrer da 3.ª etapa, que fez a ligação entre
Felgueiras e Viseu. Apesar dos constrangimentos da pandemia da covid-19, os marcuenses
saíram à rua para saudar a caravana da Volta,
nomeadamente o jovem ciclista marcuense,
Pedro Pinto.

30 set.

17-18 out.
COPA IBÉRICA

JET SKI

O Marco de Canaveses recebeu a derradeira etapa
da Copa Ibérica de jet ski e motos de água, que coroou
os novos campeões ibéricos 2020. Cerca de 50 pilotos
entre portugueses e espanhóis, ofereceram uma nova
dinâmica ao Parque de Lazer de Alpendorada, na
albufeira do rio Tâmega, o palco escolhido para uma
das mais importantes provas da especialidade.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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ACONTECEU

DIA MUNICIPAL PARA

A IGUALDADE

O Município do Marco de Canaveses associou-se à
comemoração do ‘Dia Municipal para a Igualdade’.
Este ano de 2020, fruto das limitações e da Declaração do Estado de Calamidade, a iniciativa foi
assinalada através da colocação de uma tela alusiva
no exterior do edifício dos Paços do Concelho.

20 out.
Embaixador
da Moldávia
recebido por
Cristina Vieira

24 out.

Alexei Cracan foi recebido pela Presidente da Câmara
Municipal. A receção deu-se no âmbito de uma visita
do Embaixador da Moldávia em Portugal à Inarbel,
empresa marcuense de referência no ramo do têxtil.
Durante o encontro, Cristina Vieira manifestou disponibilidade do Município em apoiar eventuais iniciativas de investimento oriundas do país do leste europeu.
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Mundial de Enduro
no Marco de Canaveses
Novembro foi um mês de grandes
emoções para os amantes de desporto
motorizado. A Federação Motociclismo
Portugal, o Motor Clube do Marco e o
Município do Marco de Canaveses apoiaram a realização das duas últimas provas
do Campeonato do Mundo de Enduro
2020 no concelho. Os títulos de Campeões do Mundo 2020 passaram por aqui.

6-8/13-15 nov.
iluminação de

natal

2 dez.
A cidade do Marco de Canaveses
vestiu-se a rigor para celebrar a
época natalícia. Apesar de todos
os constrangimentos impostos
pelo Estado de Emergência e da
pandemia covid-19, a inauguração
das iluminações de Natal trouxe à
cidade um ambiente mais acolhedor e natalício. Até ao dia 6 de
janeiro haverá animação de rua e
várias surpresas para as crianças e
toda a família.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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AMBIENTE

Desporto, Natureza e Lazer
são as atrações do novo

Parque Multiusos de Eiró
Há mais um parque verde no concelho. O novo
Parque Multiusos de Eiró, espaço de convívio, lazer
e de exercício físico, foi inaugurado no dia 12 de
novembro, pela Presidente do Município, Cristina
Vieira, e pelo Presidente da Freguesia de Soalhães,
António Monteiro.
Este novo espaço é constituído por um campo
multijogos, com bancada e zona de estar, percursos
pedonais, espaços verdes, equipamentos de prática desportiva, papeleiras, bebedouros, bancos de
jardim e infraestruturas sanitárias. Todo o espaço
é dotado de iluminação pública e tem uma zona de
estacionamento automóvel.
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“Este é um novo espaço para
as famílias que combina a
prática de atividades físicas,
com a natureza, o recreio
e o convívio. Certamente
que este novo parque irá
proporcionar grandes
momentos de felicidade,
contribuir na qualidade de vida
dos marcuenses, e também irá
atrair visitantes de fora do
concelho”, Cristina Vieira

O parque multijogos permite a prática de
futsal, basquetebol, andebol e ténis, mas
tem também a particularidade de ser o

Numa cerimónia simbólica, devido

primeiro campo de padel do concelho.

às medidas de segurança necessárias,

“É uma das modalidades em grande

estiveram também presentes o Páro-

crescimento na região e muita gente virá

co, Hermínio Pinto, os Vereadores

a Soalhães para jogar padel”, destacou

Municipais Mário Bruno Magalhães e

António Monteiro, assumindo que a

Paulo Couto, e o executivo da

construção deste parque era um dos

Freguesia. A Câmara Municipal inves-

grandes objetivos do mandato. “É um

tiu cerca de 300 mil euros nesta obra.

espaço muito bonito com uma variedade
de valências para as famílias. É um dia
muito feliz para Soalhães”, finalizou o
Presidente da Junta.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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AMBIENTE

Câmara Municipal e Águas do Marco
esclarecem munícipes sobre isenções
Desde o dia 26 de agosto, qualquer mar-

A Presidente da Câmara Municipal

cuense que pretenda ligar a sua casa às

lembra que “o acesso à água potável e

redes de água e saneamento, cumprindo

saneamento não só aumenta exponen-

os requisitos necessários, não tem de

cialmente a qualidade de vida como a

pagar nada.

esperança média de vida. É uma questão
de extrema importância que foi adiada

A Câmara Municipal criou o regulamen-

durante demasiado tempo com prejuízos

to de incentivo às ligações que isenta os

muito altos para os marcuenses”.

munícipes do pagamento das respetivas
taxas, assumindo a própria Câmara

Ao longo dos últimos meses tem existi-

Municipal o pagamento à empresa Águas

do um trabalho de cooperação entre o

do Marco.

Autarquia e as empresa concessionária
para esclarecer e apoiar os munícipes
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“Estamos a falar de
isenções que, em
alguns casos, podem
ir até 5 mil euros. É
um esforço financeiro
que fazemos em nome
dos marcuenses e do
desenvolvimento do
concelho”,
Cristina Vieira

no processo de adesão aos serviços.
Para saberem se podem ligar as suas
habitações às redes públicas, os munícipes devem deslocar-se preferencialmente aos serviços de atendimento da
Águas do Marco, mas também podem
dirigir-se à Câmara Municipal.

“Após a requisição um técnico da Águas
do Marco deslocar-se-á à casa do requerente para aferir da real possibilidade
de ligação e também vai informar o
requerente de eventuais obras na rede
predial que sejam necessárias efetuar

Grátis

para tornar efetiva essa ligação”, explica
Mário Costa.
O Diretor-geral das Águas do Marco

Se tiver dúvidas antes
de se dirigir aos
serviços da Águas
do Marco ou da Câmara
Municipal

acrescenta que “em algumas zonas

ligue 255 538 350

do concelho poderão já estar instaladas algumas redes, no entanto poderá
verificar-se a ausência de capacidade de
produção de água ou de instalações de

Saúde

tratamento de águas residuais”.
Daí que continue a ser fundamental o investimento na expansão e renovação das
redes. A Câmara Municipal tem projetos
em execução e outros em carteira visando isso mesmo, num investimento total a
rondar os 4 milhões de euros.

Ambiente

O objetivo do Executivo é levar água e saneamento a casa de
todos os marcuenses e agora que está levantada a maior barreira às ligações de quem já tem os serviços disponíveis, Cristina
Vieira sublinha que “é muito importante que as pessoas que já
têm condições façam a ligação para que este processo possa ser
gerido da melhor forma com a Águas do Marco. Pretendemos
fazer um acordo com a empresa para que todos os marcuenses
possam ter água e saneamento num curto espaço de tempo
e para isso é fundamental que quem já tem condições faça a
ligação”, diz a Autarca.
Para saber mais sobre o processo de ligação e de como
obter a isenção consulte o site www.ligarnaocusta.pt
ou ligue por telefone.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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AMBIENTE

Sistemas de abastecimento DE água

do Torrão e Légua prontos a servir a população
Passo a passo, a Câmara Municipal tem
vindo a fazer intervenções nos sistemas
de abastecimento de água geridos pelas
juntas de freguesia de forma a transferi-los para a concessionária Águas do
Marco. Pretende assim garantir o abastecimento em quantidade e qualidade
às respetivas populações, cumprindo as
imposições da Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).
O mais recente sistema a ser transferido
foi o da Légua, que beneficiou, ao longo de
2020, de um conjunto de intervenções de
forma a poder cumprir todos os requisitos
necessários à transferência.
Com todas as intervenções desencadeados foi
possível garantir o fornecimento de água ao
sistema público de abastecimento da Légua,
com a realização de um acordo tripartido
estabelecido entre o Município do Marco de
Canaveses, a empresa Águas do Norte e a
Águas do Marco.

InteGração do sistema do Torrão
permite resolver problemas de
falta de água de várias famílias
Também durante o mês de novembro foi
dado início à exploração do Sistema de
Abastecimento de Águas do Torrão, tendo
sido integrado no sistema público de distribuição cerca de 195 habitações, representado 500 habitantes, dotando-as das devidas
condições de potabilidade.
Este sistema serve no total cerca de 300
habitações. Os proprietários das habitações
que ainda não estão ligadas devem efetuar o
requerimento do Incentivo Financeiro para
a Ligação, para usufruirem da isenção de
taxas de ligação.
A integração do sistema do Torrão no sistema público da concessionária permitiu ainda resolver a falta de água em 14 habitações
no lugar do Cruzeiro.
“São avanços importantes que temos vindo
a dar rumo ao nosso objetivo de levar água
potável a casa de todos os marcuenses.
Conseguimos dar o passo mais importante,
que são as isenções das taxas de ligação e
ramal. Agora, continuaremos a trabalhar
arduamente na extensão e renovação dos
sistemas”, garante Mário Bruno Magalhães,
vereador da Câmara Municipal.
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AMBIENTE

Marco de Canaveses adere ao

pacto para o
Clima e Energia
O Pacto de Autarcas para o Clima e Energia é

para o Clima e Energia é um passo natural

uma iniciativa lançada pela Comissão Europeia

e vai permitir-nos usufruir da assistência

dirigida à mitigação de emissões de Gases de

técnica a cargo da Comissão Europeia, na

Efeito Estufa (GEE) e à adaptação às alterações

avaliação de vulnerabilidades do terri-

climáticas. Reúne autoridades locais e regio-

tório e na implementação de Planos de

nais que se comprometem com a implemen-

Ação”, explica Mário Bruno Magalhães,

tação dos objetivos da União Europeia para o

Vereador da Câmara Municipal.

clima e energia no seu território.
No Marco de Canaveses, o Município encontra-se comprometido com os valores ambientais, com critérios de sustentabilidade e modelos de economia circular, como imperativos de
gestão territorial.
A estratégia de capacitação do Município do
Marco de Canaveses como um polo de desenvolvimento de qualidade ambiental tem vindo
a assentar em eixos de atuação como a recolha,
transporte e tratamento de resíduos urbanos, a
construção e renovação de infraestruturas, a implemenção de abordagens inovadoras de gestão
ambiental e promoção da eficiência energética.
“Face aos projetos, estudos e iniciativas que
o Município do Marco de Canaveses pretende desenvolver no combate e adaptação às
alterações climáticas, e na utilização de energia

Ao subscrever este pacto, o Marco
de Canaveses compromete-se a:
· Reduzir as emissões de CO2 em, pelo menos,
40% até 2030;
· Aumentar a resiliência mediante uma adaptação aos impactes das alterações climáticas;
· Partilhar a visão, resultados, experiências e
conhecimento com outras autarquias locais e
regionais dentro e fora da UE;
· A seguir, passo a passo, o roteiro apresentado
no Pacto de Autarcas Para o Clima e Energia, incluindo o desenvolvimento de um plano de ação
para a energia sustentável e o clima, bem como a
monitorização regular do progresso alcançado.

sustentável, a adesão ao Pacto de Autarcas
REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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EDUCAÇÃO

“O Ensino Profissional

cumpre os sonhos de muitos dos nossos jovens”
CRISTINA VIEIRA

Primeiras Jornadas Municipais da Educação
refletiram sobre o passado, presente e futuro
do ensino profissional no concelho.
Nos dias 27 e 28 de novembro, o Município
do Marco de Canaveses, em parceria
com a Comunidade Intermunicipal
do Tâmega e Sousa (CIM-TS) e o CFAE
Marco Cinfães, organizou as Jornadas
Municipais de Educação, em formato
Webinar. Comemorativas dos 30 anos
de ensino profissional, as jornadas foram
subordinadas ao tema “Ensino Profissional:
30 anos de um sonho em concretização”.
Durante dois dias, vários painéis de
reconhecidos especialistas na área da
Educação debateram ideias fundamentais
para tornar esta via de ensino mais atrativa
e adaptada às necessidades dos jovens.
Desde logo, e em virtude da
transformação do setor do trabalho,
“temos a obrigação de qualificar os jovens
para o exercício de profissões diferentes”,
apontou o Secretário de Estado Adjunto e
da Educação, João Costa.
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Município do Marco de Canaveses

O streaming do evento está
integralmente disponível
no Youtube do Município
do Marco de Canaveses.

Na opinião do governante, “o ensino
profissional é uma resposta muito boa
para elevarmos o nível da qualificação”,
mas alerta que “precisamos de pensar a
nossa rede em função das necessidades dos
jovens até os conseguirmos fixar nas suas
regiões”, concluiu João Costa.

“É um número considerável de alunos que
pretendem investir no seu percurso por esta via
e durante estes 30 anos, o ensino profissional
no Marco de Canaveses já permitiu cumprir os
sonhos de muitos dos nossos jovens”, sublinhou
Cristina Vieira, destacando os testemunhos de
alguns alunos e ex-alunos nestas jornadas.

João Gonçalves, Diretor Geral da DireçãoGeral de Estabelecimentos Escolares,
concorda e lembrou que tem
“apelado aos diretores das escolas para
a necessidade de uma mudança de
paradigma e de, juntamente com os
parceiros locais, se pensar o território
enquanto um todo”.

Foi um facto destacado durante as sessões:
o Marco de Canaveses é o único concelho
do país com duas escolas públicas de ensino
profissional. “É algo muito relevante para a
nossa estratégia no concelho e também por isso
decidimos abordar este tema nestas que são as
primeiras Jornadas Municipais da Educação no
Concelho do Marco de Canaveses”, finalizou a
Presidente da Câmara Municipal.

Para isso, a Comunidade Intermunicipal
do Tâmega e Sousa, enquanto entidade
responsável pela concertação dos 11
municípios, assume que “a oferta formativa
tem de estar enquadrada também na
potencialidade e necessidade da sociedade
e da nossa economia”, disse Telmo Pinto,
Primeiro Secretário da CIM-TS, também ele
interveniente nestas jornadas.

No Marco de Canaveses há cerca de 650
jovens a frequentar o ensino profissional
através das duas escolas profissionais
(EPA e EPAMAC) e nas secundárias
onde existem cursos de formação.

As Jornadas Municipais da Educação
revelaram-se essenciais para dar a conhecer a
toda a comunidade educativa a importância de
uma abordagem multidimensional e articulada.
A colaboração entre as escolas e a comunidade e
a necessidade do envolvimento das famílias no
reconhecimento e valorização da escola foram
algumas das conclusões deste fórum.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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2,2 Milhões de Euros para Renovar

EB 2,3 de Alpendorada
Proposta de Intervenção:
A Câmara Municipal já abriu o concurso
público para a substituição da cobertura

SALAS DE AULA

de fibrocimento com amianto da EB 2,3 de

Nestes blocos de salas a proposta é a remodelação dos sanitá-

Alpendorada, mas os planos do Executivo

rios e construção de uma cobertura para os pátios interiores.

para a escola são mais ambiciosos. A requalificação integral do edifício está já em fase

PRÉ-FABRICADOS

final de projeto, uma obra cujo investimento

O projeto prevê a substituição destas estruturas por um edifí-

total projetado é de 2,2 milhões de euros.

cio de três salas.

Os trabalhos propostos no projeto inicial

ARRANJOS EXTERIORES

incluem praticamente todas as áreas da

Por ser necessário a execução de redes subterrâneas de

escola, frequentada por mais de 600 alunos,

infraestruturas, prevê-se que todo o espaço exterior seja repa-

desde o edifício, os pavimentos exteriores

vimentado.

ou o pavilhão gimnodesportivo.
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
Esta obra será desenvolvida em parceria

Partilhado entre a Escola e a ARCA, este edifício será amplia-

com o Ministério da Educação, através de

do na área de apoio e será criada uma sala de ginástica e duas

Acordo de Cooperação, e terá cofinancia-

salas de aula. Está ainda previsto um coberto que ligará a por-

mento de Fundos Comunitários.

ta de entrada do pavilhão ao edifício administrativo. Também
é proposto o isolamento de todas as paredes.
OUTRAS SITUAÇÕES:
Está ainda em análise a instalação de uma sala destinada a
crianças e alunos com necessidades educativas especiais, com
sanitários de apoio e sala snoezelen.
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Escola do Peso

também já está a ser renovada
A renovação do parque escolar do concelho tem avançado a um ritmo
acelerado. As escolas da Barroca, Sobretâmega, Esperança, Paços de Gaiolo,
Paredes de Viadores, Sande, Freixo, Torrão, Avessadas são apenas algumas
das que beneficiaram de maiores intervenções. A juntar a estas, a 30 de outubro iniciou nova empreitada, na qual a Câmara Municipal irá investir 160 mil
euros: a Escola do Peso, em Santo Isidoro.

“Estamos a proporcionar uma modernização do edifício e consequentemente criar maior conforto para

Placas de chapa com isolamento térmico vão substituir

as nossas crianças. Vamos também

a cobertura existente de fibrocimento com amianto;

proporcionar maior segurança pela

serão revestidas as paredes exteriores para aplicação do

questão de saúde de todos quantos

tipo capoto e o rodapé da fachada em azulejo colorido;

utilizam este espaço”, explica Cristi-

será substituída a caixilharia por materiais com corte
térmico e vidro duplo.

na Vieira, referindo-se à remoção de
amianto, incluída na empreitada.

Por parte da Junta de Freguesia de Santo Isidoro e
Livração, o Presidente considera que “é uma obra de
extrema importância para a Freguesia. Sinto-me extremamente satisfeito pela forma como o processo se desenrolou porque foi uma obra planeada e colocada em
execução em tempo recorde”, revelou Nelson Coelho.
A obra deverá ficar concluída durante o primeiro trimestre de 2021. Até lá, as aulas decorrem normalmente
num espaço alternativo.
Seguir-se-ão as requalificações da EB 2,3 de Alpendorada, EB1 da Freita, Maureles, Outeiro, (Constance) e do
Casal (Sande e S. Lourenço).
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marco cidade

educadora
A assinatura da Carta das Cidades Educadoras, da Associação Internacional das Cidades Educadoras, da qual o
Marco de Canaveses é signatário desde 2019, completou
30 anos no dia 30 de novembro.
Para assinalar a data, Cristina Vieira deixou uma mensagem a todos os marcuenses e em particular à comunidade
educativa, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

A Presidente da Câmara destacou o empenho do Município em
colocar a Educação no centro da atuação política em nome da

“construção de uma cidadania consciente
dos desafios das comunidades e por isso
responsável, solidária e igual para todas
as pessoas, independentemente da sua
idade, origem étnica, condição económica
ou papel social”.
Como exemplos desse empenho, a Autarca
lembrou o investimento de cerca de 1,2 milhões
de euros na renovação e na modernização do
parque escolar do primeiro ciclo, lembrando que

“estamos cada vez mais perto
de termos um parque escolar
sem amianto”.
18
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O projeto
#SucessoEscolar

Cristina Vieira lembrou também o Plano Municipal de Educação, onde constam cerca de uma
centena de atividades promovidas ao longo do
ano letivo nas áreas da Educação para o Am-

Este projeto foi outra das medidas destacadas pela Presidente da Câmara. Lançado no ano letivo 2018/2019 em parceria
com a Comunidade Intermunicipal do
Tâmega e Sousa, permite ter diariamente
nas escolas uma equipa multidisciplinar
composta por Assistentes Sociais, Terapeutas da Fala e Psicólogas, responsáveis
por atividades promotoras do sucesso escolar e da prevenção do abandono precoce do ensino. Atividades que incluem não
só os alunos mas também as famílias.

Dia Mundial da
Alimentação
marcado pelo arranque de
mais um projeto inovador

biente, Cultura, Desporto, Desenvolvimento e
Cidadania Global, Proteção Civil e Saúde.
A quarta medida destacada é o crescente enriquecimento e diversificação das Atividades de
Enriquecimento Curricular que têm vindo a
ser feitas nas escolas, nomeadamente as Outras
Expressões e a Educação Física, em todos os
anos de escolaridade; o Ensino de Inglês, no 1.º e
2.º anos e o Ensino da Música no 3.º ano.

AÇÕES DO PROJETO TRIPLICAR:

·distribuição de uma lancheira a

cada criança/aluno;

·distribuição de uma mesa-secretária Nómada-Desk por sala;

· realização de ações de capacitação em literacia alimentar
para pais e/ou encarregados

Chama-se Projeto Triplicar: Inovar, Integrar e Incluir.

de educação;

É promovido pela Autarquia e conta com as parce-

· execução de um programa de capacitação em

rias da Associação de Pais e Encarregados de Educa-

literacia alimentar dirigido às crianças/alunos e realização

ção da Escola Básica do Marco e do Agrupamento de

da monitorização e avaliação do projeto;

Escolas do Marco de Canaveses.
Iniciou no dia 16 de outubro, Dia da Alimentação, e vai
Contempla atividades em contexto escolar e pré-es-

durar dois anos letivos, envolvendo cerca de 500 crianças

colar, dinamizadas por uma nutricionista, e abran-

nas atividades no domínio da promoção da Alimentação

gem o alargamento do projeto “Lancheira Saudável”

Saudável e Sustentável.

ao ensino pré-escolar, no jardim de infância dos
Murteirados, e na Escola Básica do Marco, para além

O projeto representa um investimento de quase 100 mil

de ações de capacitação em literacia alimentar para

euros, financiado em 85% pelo Programa Operacional

pais e encarregados de educação.

Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020).
REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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AÇÃO SOCIAL

Município rosa pela prevenção do

cancro da mama
Ao longo do mês, o movimento ‘Outubro
Rosa’ procurou sensibilizar a população
para a temática da prevenção e diagnóstico
precoce do cancro da mama.
Como forma de apoio à iniciativa da
Delegação da Liga Portuguesa Contra
o Cancro no Marco de Canaveses, os
trabalhadores do Município usaram uma
peça de roupa cor-de-rosa e o laço rosa no
peito, representativo desta causa solidária.

20

O MEU MARCO

Cristina Vieira visita Os
lares e elogia esforço dos
profissionais
No âmbito das medidas de prevenção da covid-19, a

boradores das instituições da área social, saúde, proteção

Presidente da Câmara Municipal, acompanhada por

civil, limpeza, bombeiros, forças de segurança, educação,

técnicos da Ação Social e do Serviço Municipal de Pro-

autarcas das juntas de freguesia, entre muitos outros e

teção Civil (SMPC), visitou as Instituições Particulares

para quem nunca será demais reiterar o nosso especial

de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

agradecimento”, disse Cristina Vieira.

Na ocasião, Cristina Vieira sublinhou a “confiança e

A visita às instituições teve como objetivo disponibilizar

orgulho pela excelência dos que trabalham diariamente

o apoio do Município na operacionalização dos planos de

com os nossos idosos e doentes. Desde março e ao longo contingência, realizados com a colaboração do SMPC e da
deste período muitos têm trabalhado diariamente,

Autoridade de Saúde Local e da Segurança Social.

dando o melhor de si. Refiro-me especialmente aos cola

tomaram posse OS NOVOS

JUÍZES SOCIAIS

Tomaram posse no dia 11 de setembro os 14 cidadãos
que vão desempenhar a função de juízes sociais, para
as causas do Juízo de Família e Menores no Tribunal
Judicial do Marco de Canaveses, que já está em funcionamento desde o dia 1 de setembro.
São cidadãos marcuenses que se candidataram e que foram selecionados pelo Município do Marco de Canaveses para intervir no julgamento em coletivo, composto
por um juiz profissional e dois juízes sociais.
Os juízes sociais têm conhecimento das formalidades,
que a nomeação envolve, e vão contribuir para as
melhores decisões tendo sempre por base o superior
interesse das crianças e jovens. São pessoas que acabam
por expressar a sua visão no processo e colaborar para
as resoluções do Tribunal de Família e Menores.

ASSINALADO DE FORMA SIMBÓLICA

DIA MUNICIPAL PARA
IGUALDADE

24 de outubro é o Dia Municipal para a Igualdade.
Este ano, fruto das limitações e da Declaração do Estado de Calamidade, a iniciativa foi marcada através
da colocação de uma tela alusiva à data no exterior
do edifício dos Paços do Concelho.
Segundo Cristina Vieira, a instituição do Dia Municipal para a Igualdade pretende “sensibilizar para a
dimensão da igualdade de oportunidade de participação, do combate à discriminação e à violência,
alertando para as desigualdades entre géneros, em
diversos domínios”.
O Dia Municipal para a Igualdade é promovido pela
Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL).
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Marco de Canaveses já tem

Balcão do Centro
de Emprego
Foi inaugurado no dia 21 de setembro o novo
Balcão de Atendimento do Instituto de Emprego
e Formação Profissional (IEFP) do Marco de Canaveses pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e
pela Presidente da Câmara Municipal do Marco
de Canaveses, Cristina Vieira.

Este novo espaço funciona no Marco Fórum
XXI com três técnicos do Centro de Emprego
para apoiar os munícipes dos concelhos do Marco de Canaveses, Baião e Cinfães em todos os
serviços e assuntos relacionados com o IEFP.

22
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“Este novo espaço veio assumir
uma dupla função. Por um
lado, de acompanhamento de
trabalhadores e desempregados, e
por outro de empresas, nas respostas
personalizadas para requalificação
e formação de colaboradores e para
aplicação de programas no âmbito de
formação e qualificação”, explicou Ana
Mendes Godinho durante a inauguração.

Para Cristina Vieira, o novo Balcão é a concretização do compromisso assumido que

“vai permitir dar uma melhor
resposta aos munícipes destes
três concelhos. É, na verdade,
uma questão de justiça social
os nossos cidadãos poderem
usufruir destes serviços e com
esta proximidade, de forma
mais célere e justa para todos”,
destacou a Presidente da Câmara.
A cerimónia contou também com a presen-

A inauguração dos Balcão

ça do Vice-Presidente do Conselho Diretivo

do IEFP do Marco de

do Instituto de Emprego e Formação Profis-

Canaveses iniciou com

sional, António Leite que referiu que

uma visita às instalações,

“este novo balcão é certamente um passo

seguida de uma cerimó-

em frente no respeito pelo direito de cida-

nia protocolar.

dãos que passam por momentos difíceis
ou de empresários que precisam do nosso
apoio e colaboração e, a partir de agora,
estamos mais próximos”.
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covid-19:Técnicos
da Câmara prestam
apoio via telefone
Está em funcionamento desde o início do
mês de novembro uma Linha Telefónica

funcionamento:
segunda a sexta-feira
das 9h30 às 17h00
através do número
255 538 888

de Apoio Social no âmbito das medidas de
combate à pandemia da covid-19.
A Linha oferece apoio prático na resolução de necessidades e preocupações
imediatas da população e procura ativar a
rede social de suporte, estabelecimento a

Paralelamente, uma equipa de quatro funcionários cedidos
pela Câmara Municipal à Unidade de Saúde Pública (USP) do
Marco de Canaveses estão, desde 12 de novembro, a contactar via telefone os cidadãos em situação de isolamento
provocado pela covid-19.

ligação a membros da família ou a recursos da comunidade.

tagem e contactos para agendamento,

Campanha DE Vacinação
com o apoio do Município

pedidos de apoio social para fazer face

O Município do Marco de Canaveses está a comparticipar

a situações de acrescidas dificuldades

a vacinação da gripe a 500 marcuenses com 65 anos ou

socioeconómicas como alimentação, ar-

mais abrangidos pelo programa ‘Vacinação SNS Local’.

“Esta linha pretende dar esclarecimentos sobre questões muito práticas como
resposta a dúvidas sobre locais de tes-

rendamento ou perda abrupta e significativa de rendimentos decorrentes da
situação pandémica, pedidos de recolha
do lixo em casos de confinamento, entre

A vacina é gratuita mas a sua administração nas farmácias implica um custo para os utentes, até um valor máximo de 2,25 euros, que será suportado pelo Município.

outros. É uma solução que tem ajudado

O apoio resulta de um protocolo realizado entre a Câma-

principalmente uma camada da po-

ra Municipal e a Associação Dignitude, uma Instituição

pulação com menor acesso aos novos

Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos,

canais de comunicação”, explica Cristina

com o objetivo de proteger a população sénior através da

Vieira, Presidente da Câmara Municipal.

promoção da vacina contra a gripe sazonal.
Para os munícipes usufruírem da vacina da gripe basta
procurarem uma das 10 farmácias do concelho e fazer

24

O MEU MARCO

prova de residência, sem necessidade de receita médica.

Conselho Municipal de Saúde estabelece

doenças infecciosas e saúde
mental como prioridades
O Conselho Municipal de Saúde reuniu pela

Composição do Conselho Municipal de Saúde:

primeira vez no dia 6 de novembro, através

• Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal;

de videoconferência .

• Jorge Vieira, Presidente da Assembleia Municipal;

Um dos pontos da reunião foi a apreciação
da Estratégia Municipal de Saúde, enquanto
instrumento de planeamento e de promoção
da saúde, orientado e ajustado às características do Concelho. O documento prioriza
os domínios da incidência e prevalência de
doenças infecciosas, com especial relevo para
a tuberculose; da incidência e prevalência de
transtornos de saúde mental, designadamente depressivos, comportamentos e consumos
aditivos e a promoção do envelhecimento
saudável.

• Nelson Coelho, Presidente da Freguesia de Santo
Isidoro, eleito em Assembleia Municipal, em representação das Freguesias do Concelho;
• Teresa Moreno, diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Tâmega I – Baixo
Tâmega;
• Jonathan dos Santos, Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACeS Tâmega I – Baixo Tâmega;
• Valéria Antunes, representante da Administração
Regional de Saúde do Norte;
• Luís Neves, representante do Instituto da Segurança Social,
• Amélia Ferreira, Provedora da Santa Casa da Mise-

Dos assuntos abordados, foi ainda atualizada

ricórdia do Marco de Canaveses, em representação

com o Agrupamento de Centros de Saúde

das Instituições Particulares de Solidariedade Social

(ACES) e com a Administração Regional de

e equiparadas.

Saúde do Norte a disponibilidade do Município, das Juntas de Freguesia e das IPSS para a
sensibilização comunitária, a prestação de assistência prática às comunidades e o eventual
acompanhamento telefónico dos munícipes
em situação de confinamento, decorrente do
atual estado pandémico.

DESTAQUE

Câmara Municipal e
AE Marco de mãos dadas pelo
O Natal é época de oferecer. E neste

Pensando particularmente nesta épo-

Natal, a Câmara Municipal e a Associação

ca natalícia, mais propícia ao consumo,

Empresarial do Marco de Canaveses (AE

foram lançadas algumas iniciativas para

Marco) uniram esforços para incentivar

trazer pessoas para a cidade e para as

os marcuenses a apostarem na qualidade

lojas, como a iluminação, decoração e

e no serviço personalizado do comércio

animação das ruas, oferta de surpresas às

tradicional para escolherem os seus pre-

crianças e um concurso de montras.

sentes.
Num ano particularmente difícil para os
comerciantes, o trabalho de cooperação e
convergência entre a Autarquia e a Associação que representa o comércio tradicional revelou-se fundamental para atenuar
algumas das dificuldades que a pandemia
criou à economia local.

“Estas atrações de Natal enquadram-se
num conjunto de medidas que temos
vindo a tomar, desde abril, de incentivo
e apoio ao comércio local. Este ano a
pandemia não nos permite levar a cabo
um programa de animação da mesma
dimensão, que temos vindo a fazer nos
anos anteriores, ainda assim não quisemos deixar de assinalar a época natalícia
tão importante para a economia local”,
explica Cristina Vieira.
Por parte da AE Marco, Manuel Ferreira
sublinha que “é fundamental os marcuenses acolherem a ideia de que as suas
escolhas são fundamentais para futuro
dos nossas empresas e dos pequenos
negócios. Não apenas nesta época de
Natal mas também daqui em diante. Mais
do que nunca temos de estar unidos em
torno do objetivo de dinamizar e revitalizar a nossa economia”, realça o Presidente
da associação.
As dificuldades acrescidas dos comerciantes já se fazem sentir desde que a
pandemia obrigou a encerrar os estabelecimentos, e desde então a preocupação
em minimizar as quebras tem sido uma
constante.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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MARCOENSE COMO NÓS
Juntamente com um pacote de medidas
de apoio económico, como a isenção do
pagamento de taxas de resíduos ou estacionamento, foi lançada uma campanha
de sensibilização para o consumo de produtos e serviços produzidos no concelho.
“Marcoense Como Nós” foi o mote de uma
campanha que passou, por exemplo, pela

As crianças dos
Jardins de Infância
do concelho também
contribuíram com
as suas árvores para
embelezar a cidade.

distribuição de máscaras de uso social
pelos espaços comerciais a efetuar atendimento presencial, aquando do desconfinamento , como forma de alertar para os
cuidados que devem ser tidos em conta.

Outra das ações desta campanha foi
o recurso a embaixadores naturais ou
com ligações ao concelho, para passar
uma mensagem de união e esperança
numa retoma rápida perante os desafios
que a pandemia colocou aos pequenos
comerciantes. Deram a cara por esta
campanha nomes como o árbitro de
futebol Artur Soares Dias, a banda Toka
& Dança, o escritor Raul Minh’alma e o
cantor e compositor Miguel Araújo.
A campanha “Marcoense Como Nós”, visa
contribuir para a retoma económica, privilegiando a compra em circuitos de proximidade, de forma a potenciar o desenvol28
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vimento económico do concelho.

5.000€ em prémios para quem
optou pelo comércio local
Uma das mais importantes e inovadoras medidas de incentivo ao comércio local foi o lançamento do concurso “Marcoense Como Nós”,
que distribuiu cinco mil euros em prémios
por quem fez as suas compras no comércio
tradicional.
Foram 18 os premiados com vouchers entre
100€ e 1000€, num total de 5000€ em prémios. Os vencedores foram conhecidos no dia
20 de dezembro (já depois do fecho desta edição) e até ao final de fevereiro de 2021 podem
usar os vouchers para voltar a comprar nas
mesmas lojas que aderiram ao concurso.
Foram quase duzentas lojas inscritas no

“Este concurso pretendeu contribuir para que os clientes dessem
preferência ao nosso comércio nesta fase, depois, com os prémios que
atribuímos, voltem a dinamizar a
procura numa fase que tradicionalmente é de menor consumo, como

concurso e milhares de talões depositados durante os meses em que decorreu
o concurso, o que permite aferir do
sucesso da ideia.
“Estamos muito satisfeitos com os resultados e com a adesão dos marcuenses ao
concurso e é uma iniciativa que podemos repetir no futuro, à semelhança de
outras que fomos realizando ao longo

são os meses de janeiro e fevereiro,

dos últimos meses”, revela Cristina

explica Manuel ferreira, Presidente

Vieira, Presidente da Câmara Municipal.

da AE Marco.

DESTAQUE

Segundo os dados disponíveis, o
comércio eletrónico cresceu em Portugal 20%, de 2018 para 2019, e as
estimativas apontam para que cresça entre 40 a 60% em 2020 devido à
pandemia. Os dados mostram ainda
que cerca de metade dos portugueses já fazem compras online.

Esta iniciativa enquadra-se no âmbito
da Campanha “Marcoense Como Nós”,
na qual se somam atividades de apoio
ao comércio local, numa lógica de
proximidade e disponibilidade. Numa
tipologia de comércio muito rica e diversificada, característica do concelho
do Marco de Canaveses, com o webinar
todos os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas,
expor os seus pontos de vista e, sobre-

Conhecedores destes dados, mais

tudo, retirar excelentes dicas e fatores

ainda num período de distancia-

de sucesso para os seus negócios - no

mento social e onde as restrições

offline, mas sobretudo no online.

imperam no Estado de Emergên-

O webinar ainda

cia, a Câmara Municipal e a Asso-

pode ser visto, ou

ciação Empresarial do Marco de
Canaveses levaram a cabo a Sessão
de Esclarecimento “O comerciante
marcoense na transição digital”,
lançando o mote aos comerciantes
do concelho para a importância da
sua presença nas plataformas digitais: desde a pequena padaria, à
sapataria ou aos produtores locais.
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revisto, no Facebook e
Youtube da Câmara
Municipal.

SÓNIA COSTA
Digital Marketing Consultant na TSE Consulting e Digital
Marketing Strategist na Shaeco, destacou que “as duas plata-

João Torres

formas mais fáceis e onde eu acredito que os comerciantes

Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consu-

devem ter o seu perfil são o facebook e o instagram. As redes

midor, destacou programas de apoio do Governo, como o progra-

sociais são o local onde estão todos os nossos clientes. São

ma lançado recentemente Apoiar.pt. “Vivemos um momento

um canal que permite aproximar muito ao público-alvo

singular e complexo. Nós precisamos de cada vez mais empresas

e há muitas marcas que não estão a tirar partido disto. Os

digitalizadas mas precisamos também de empresas físicas robus-

negócios mais pequenos têm tudo a ganhar com isso. Podem

tas. Conhecendo bem o concelho do Marco de Canaveses sei que

partilhar os seus produtos, serviços, quem as vão atender”.

é um concelho com muitas oportunidades. Sei das suas riquezas
no que diz respeito aos produtos endógenos. Aquilo que pretendemos e desejamos é que todos, sem exceção, possam beneficiar
desta transição digital”.

Ângelo Valente
Diretor de Marketing da Jomafe, entre as
várias resistências ao comércio eletrónico
que identificou, destacou que “a digitalização pode e deve ajudar o cliente a tomar
melhores decisões. Facilita a vida ao cliente, às empresas e ao fornecedor. Se for bem
feita toca todos os nossos sentidos”.

Cristina vieira
Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, afirma que
“são iniciativas como estas que apoiam os nossos comerciantes. Sabemos
que há comerciantes que têm uma clara noção do impacto do comércio
eletrónico e das vantagens que daí advêm, mas também das ferramentas que precisam dispor. Por outro lado, há aqueles que ainda não reconhecem essa potencialidade, podendo estar a desaproveitar uma fonte
de receita e visibilidade do seu negócio que pode ser muito importante.
É por isso que desta forma pretendemos apoiar os comerciantes na
transição para o digital”.

Hugo Santos
Software Engineer na Farfetch, afirma que “a
melhor ferramenta são as pessoas. São as pessoas

Gaspar D’Orey

que criam a disponibilidade para criar o valor da

CEO do Dott, realça que, de facto, “nas plataformas online cabem

empresa, a forma como comunicam os seus pro-

os maiores produtores mundiais, mas também produtores locais

dutos… Até chegarmos às ferramentas há muitos

e são um modelo chave na mão. Nós tivemos o desconfinamento

passos”. Na verdade, destacou que é por esta pro-

e quando o mercado abriu as plataformas ressentiram-se. O mais

ximidade interna, por esta excelência baseada em

interessante é que o nosso mercado estabilizou num nível muito

processos, que a “evolução da digitalização faz com

acima do que estava antes da pandemia. Muitos portugueses des-

que estejamos muito mais perto do consumidor.

cobriram as compras online”. No exemplo da Festa da Castanha

Até agora todas as lojas eram físicas e implicavam

de Sernancelhe, em que os produtores se associaram à plataforma

uma deslocação. Agora nós estamos muito perto de

digital Dott, “venderam-se mais castanhas do que nos anos ante-

comprar e de vender. O digital é um complemento
e não implica o encerramento das lojas físicas“.

riores. Os produtores passaram a poder vender para todo os país”.
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CULTURA

HORÁRIOS:
Segunda a Sexta:
9h30-12h30
14h00 - 18h00
Sábado:
9h30 - 14h30

Nova Biblioteca
Municipal já abriu
Abriu portas no dia 11 de dezembro

Recorde-se que este equipamento estava

a nova Biblioteca Municipal Poeta

encerrado desde o arranque da obra de

Joaquim Monteiro.

requalificação do Museu Carmen Miranda
e passa agora a funcionar no edifício do

Com um aspeto contemporâneo e mais

futuro Centro Cultural, que por seu lado

equipamentos, a nova biblioteca dispõe

ainda espera que a pandemia permita a sua

de espaços para adultos e crianças, es-

inauguração.

paço multimédia e, claro, amplos espaços
de leitura e estudo.

Outra novidade é que a biblioteca passa a
estar aberta também ao sábado de manhã.
Nesta fase, a utilização do espaço ainda está
sujeita ao cumprimento das medidas de
higiene e segurança.

TURISMO

Município assume

gestão do Memorial de Alpendorada
Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal,

Esta sessão marcou os primeiros autos de

Graça Fonseca, Ministra da Cultura, e Alexandra

transferência de competências de gestão,

Leitão, Ministra da Modernização do Estado e

valorização e conservação para os Municípios

da Administração Pública assinaram no dia 30

no domínio da Cultura. Num total de oito equi-

de setembro o Auto de Transferência de Compe-

pamentos transferidos, foram assinados autos

tências de Gestão, Valorização e Conservação do

com os Municípios do Marco de Canaveses, de

Memorial de Alpendorada.

Belmonte, de Celorico de Basto, de Idanha-a-Nova, de Mesão Frio, de Montemor-o-Velho, de
Penacova e de Portimão.

Dia Mundial do Enoturismo
celebrado com apresentação online
Para assinalar o Dia Mundial do Enoturis-

O setor dos vinhos também está a ser afe-

mo, a Câmara Municipal, em parceria com

tado pelos efeitos da pandemia, por isso o

a Rota dos Vinhos do Marco de Canaveses,

presidente da Rota dos Vinhos destacou

levou a cabo uma sessão online de apre-

esta iniciativa como uma

sentação de 12 vinhos produzidos no

“excelente oportunidade para aproximar

território do concelho.

os produtores dos consumidores finais. Os
produtores tiveram a oportunidade de dar a

“O Marco de Canaveses tem uma forte
tradição vitivinícola, e a excelente
qualidade dos nossos vinhos tem merecido
reconhecimento em todo o mundo. Por isso é
que para nós continua a ser tão importante
valorizar a vitivinicultura e o enoturismo,
setores que considero muito importantes para
o concelho”, Cristina Vieira

conhecer em primeira mão os responsáveis
por detrás destes projetos, todos eles de
cariz familiar”, disse João Maia.
Durante a sessão cada produtor teve oportunidade de apresentar a sua marca.
O webinar contou ainda com a participação
do enólogo António Sousa.

TURISMO

Projeto de Requalificação de

Bitetos arranca
no início de 2021
Já abriu o concurso público lançado pela Câ-

Bitetos já é provavelmente o local mais visitado

mara Municipal do Marco de Canaveses para

no Marco de Canaveses durante o verão. Este

a execução do projeto de requalificação urba-

é um projeto âncora que vem potenciar toda

nística do parque da praia fluvial de Bitetos,

a nossa estratégia turística e trará retorno

num valor base de 1.450.000 euros.

ambiental, social e económico em benefício dos
marcuenses” sublinha Cristina Vieira, Presiden-

O projeto foi apresentado publicamente em ou-

te da Câmara Municipal.

tubro de 2019 e prevê a requalificação integral
de toda a zona do cais de Bitetos, um dos princi-

O projeto de requalificação de Bitetos, da auto-

pais atrativos turísticos do concelho marcuense.

ria do gabinete de arquitetura Bruno Cosvi, vai
redefinir por completo toda a zona envolvente

“O nosso concelho tem um património natural

à praia, melhorar de forma muito significativa

riquíssimo e temos de saber tirar proveito desse

as acessibilidades pedonais e viárias, corrigir as

património. O rio Douro oferece-nos um poten-

cotas e renovar os espaços verdes, pavimentos e

cial turístico diferenciador e a praia fluvial de

sistemas de iluminação e águas pluviais.

Das intervenções previstas no espaço,
destacam-se as construções de:
- Um novo Posto de Turismo com auditório, um edifício para realização exposições,
demonstrações de produtos e provas gastronómicas e outras atividades;
- Praça e auditório exteriores, espaços para
contemplação e atividades diversas como
feiras, exposições e espetáculos ao ar livre;
- Novos percursos pedonais, um de acesso
à praia e ao rio, que promove a valorização

A Câmara Municipal prevê dar início

paisagística. Um outro junto ao cais, que se

à requalificação durante o primeiro

estende pela rua junto ao rio, com pontos de

trimestre de 2021 e a obra terá o prazo

descanso e miradouros;

de execução de um ano.

- Percurso pedonal pela praia, facilitando o

Entretanto o Município solicitou à

acesso a pessoas de mobilidade condicionada;

APDL(Admnistração dos Portos do
Douro, Leixões e Viana do Castelo) a
realização de um contrato de conces-

- Plataforma de acesso à praia e miradouro,

são, transferindo a responsabilidade de

parcialmente sobre o rio;

gestão e manutenção da fluvina para o
Município.

- Ponto de receção às embarcações, espaço
que será requalificado com objetivo de formalizar e dar destaque a uma atividade que é
constante ao longo do ano;
- Parque infantil, junto ao bar da praia,
uma área para recreio resguardado do
rio e que possibilita o aumento da área de
estar e lazer;
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PROTEÇÃO CIVIL

MUNICÍPIO e Juntas de
Freguesia articulam

resposta à pandemia com
Autoridades de Saúde e Segurança
A Subcomissão de Acompanhamento da Pandemia SARS CoV2 da Comissão Municipal de

ainda expresso, por parte da Autarquia e

Proteção Civil do Marco de Canaveses reuniu

das juntas de freguesia, a disponibilidade

no dia 19 de outubro para analisar o agrava-

para cedência de espaços para a instalação

mento da situação epidemiológica no concelho

de serviços de saúde à população.

e reavaliar as medidas a adotar.
Além dos elementos da subcomissão, foram
Nesta reunião ficou definido que a Câmara

convidados a participar na reunião os presi-

Municipal iria colaborar com o Agrupamen-

dentes das juntas de freguesia, dada a impor-

to de Centros de Saúde na instalação de uma

tância dos assuntos a tratar e a necessidade

unidade junto ao Centro de Saúde e ficou

de potenciar a boa articulação institucional.

Serra da Aboboreira

Fogo Controlado como estratégia de prevenção
Foram realizadas, desde o início do ano de

O fogo controlado, também descrito por

2020, ações de fogo controlado numa área de

fogo prescrito ou fogo frio, consiste em usar

48 hectares nos espaços florestais do Marco

o fogo de forma muito específica e criterio-

de Canaveses da Serra da Aboboreira. As

sa, de forma a evitar danos nos ecossiste-

ações realizadas inseriem-se no Plano Inter-

mas, no ciclo da água ou no ciclo da renova-

municipal de fogo controlado para a Serra da

ção das comunidades vegetais.

Aboboreira.
Estas ações contaram com o apoio de equipas
Sendo esta serra fustigada por grandes

de Sapadores Florestais, dos Bombeiros Volun-

incêndios, foi entendimento dos três municí-

tários do Marco de Canaveses e dos técnicos

pios (Marco, Baião e Amarante), elaborar um

credenciados em fogo controlado da Câmara

plano de fogo controlado conjunto com o ob-

Municipal do Marco de Canaveses e da Asso-

jetivo de diminuir o número de ocorrências

ciação Florestal de Entre Douro e Tâmega.

e consequentemente a área potencialmente
queimada.
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Câmara apoiou ACeS para
proteger doentes respiratórios.
Os doentes respiratórios são um dos grupos

A necessidade de instalação desta unidade

de risco para a infeção por covid-19. Para

foi dada conta na reunião da Subcomissão de

proteger estes doentes, a Câmara Munici-

Acompanhamento da Pandemia SARS CoV2 da

pal e o Agrupamento de Centros de Saúde

Comissão Municipal de Proteção Civil do Marco

(ACeS) Baixo Tâmega I uniram esforços para

de Canaveses. “Respondemos com a maior cele-

a instalação de uma Área Dedicada a Doentes

ridade ao pedido do Centro de Saúde e colabora-

Respiratórios (ADR) junto ao Centro de Saúde

mos com o aluguer dos contentores para assim

do Marco de Canaveses.

podermos ter uma unidade onde os doentes res-

Esta área destina-se à avaliação clínica dos
doentes com suspeita de infeção respiratória

piratórios possam ter acesso a cuidados de saúde
com menor risco”, sublinha Cristina Vieira.

aguda que, pela gravidade dos sintomas, necessi-

A Direção do ACeS destacou “a colaboração e

tem de avaliação médica presencial.

a articulação com as câmara municipais têm
sido uma prova da capacidade de resiliência, de
empenho, de espírito de missão, de articulação
para a eficácia e sobretudo de solidariedade e
de demonstração do entendimento dos principais e valorosos objetivos que unem as nossas
vontades. A Câmara Municipal do Marco de
Canaveses prova esta incondicional cooperação,
fornecendo as estruturas que apoiam o trabalho
dos profissionais de saúde. O nosso obrigado”,
pode ler-se em nota publicada na página de
Facebook do ACeS Tâmega I - Baixo Tâmega.

A ADR funciona todos os dias
(incluindo fins de semana e feriados):

das 8h às 14h
Contacto direto:

964 007 107 / 961 399 434
REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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Sucesso da
Copa Ibérica de Jet Ski

em Alpendorada motiva candidatura ao Europeu
Marco de Canaveses coroou os campeões de 2020 da
Copa Ibérica de jet ski e motos de água. A última
prova do campeonato aconteceu nos dias 17 e 18 de
outubro na albufeira do Tâmega, junto ao Parque de
Lazer de Alpendorada.
“Decidimos trazer a prova para o baixo

Apesar de todas as condicionantes, foi possível organizar

concelho, no sentido de criar uma nova

mais um grande evento no concelho e cumprir um desejo

dinâmica e atrair novos públicos. Sabía-

antigo do promotor da prova.

mos que o Parque de Lazer de Alpendorada tinha todas as condições para acolher

“Há 10 anos que sonhávamos fazer uma prova neste local e

a prova em segurança e a forma como

felizmente isso foi possível graças ao esforço da Presidente

tudo decorreu, apesar das circunstâncias

Cristina Vieira e do Vereador Paulo Couto”, revelou Pedro

difíceis, demonstram que foi a aposta

Martins, que considera que “o local tem todas as condições

certa”, afirmou Paulo Couto, Vereador

para provas de outro patamar”.

do Desporto da Câmara Municipal do
Marco de Canaveses.

EUROPEU DE
JET SKI 2021
Após a derradeira etapa ibérica, a Câmara Municipal de
Marco de Canaveses e a Projet Tour decidiram avançar
com a candidatura, entretanto já formalizada, para a realização do europeu de Jet Ski em 2021.
A Copa Ibérica de Jet Ski 2020 foi uma organização conjunta entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses
e a Projet Tour, e homologada pela Federação Portuguesa
de Motonáutica, Real Federación Española de Motonáu38
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tica e UIM - Union Internationale Motonautique.

Rali Terras
d’Aboboreira

termina com vitória marcuense
Navegador Luís Ramalho, natural de Várzea
do Douro, venceu ao lado de Armindo Araújo
O Rali Terras D’Aboboreira 2020, sexta jornada
do Campeonato de Portugal de Ralis, terminou
com uma vitória de Armindo Araújo e do navegador marcuense Luís Ramalho. A prova que
mais uma vez passou pelas fabulosas classificativas desta região, decorreu com assinalável êxito,
apesar das fortes restrições de segurança.

“Houve alguma incerteza quanto à
realização da prova até praticamente
à hora do arranque devido às restri-

O Rali Terras D’Aboboreira foi organizado

ções de circulação entre concelhos de-

pelo Clube Automóvel de Amarante em par-

cretadas para o fim de semana em que

ceria com os Municípios do Marco de Canave-

a mesma se realizou. Da nossa parte

ses, Amarante e Baião.

sempre houve a convicção e a vontade

A Comissão Organizadora também realçou o

de realizar este evento e a forma como

“comportamento exemplar” de todos os inter-

decorreu deu-nos razão”, disse o Ve-

venientes quanto ao cumprimento das regras

reador Paulo Couto, realçando ainda que

de distanciamento social e de mitigação do

a aposta do Município, “apesar de tudo,

risco de contágio.

acabou por proporcionar um fim de

Os milhares de adeptos que tradicionalmente

semana de bom espetáculo aos mar-

acorrem para ver o rali, nesta edição cons-

cuenses e aficionados de rali”.

cientemente acataram os conselhos para não
se deslocarem, permitindo que o evento decorresse com a segurança e responsabilidade.
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Mundial de Enduro:

Câmara e Motor CLUBE
querem a prova em 2021
O dirigente destacou a forma como

Steve Holcombe conquistou o título de campeão
mundial de enduro, prova disputada ao longo de dois
fins de semana em Marco de Canaveses.
O Campeonato Mundial de Enduro foi organizado pelo Motor
Clube do Marco, com o apoio da Câmara Municipal de Marco
de Canaveses, da Federação de Motociclismo de Portugal, de
várias juntas de freguesia concelhias, em especial da freguesia de Bem Viver e da freguesia do Marco, bem como com o
apoio de vários parceiros que se quiseram associar ao evento.

Em jeito de balanço, Daniel Pinto
enquanto presidente do clube
marcoense fez questão de agradecer ao “grande grupo que

fez com que tudo acontecesse.
Quero agradecer à Câmara
Municipal, que foi uma grande parceira desde o início, às
juntas de freguesia, que se
juntaram também a nós, aos
nossos voluntários, à GNR,
aos Bombeiros Voluntários
de Marco de Canaveses, acho
que estamos todos de parabéns”, felicitou.
40
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um grupo de mais de 200 pessoas colocou de pé um evento de cariz mundial ligado ao Mundial de Enduro,
que pela primeira vez na sua história
realizou duas provas seguidas na
mesma localidade.
Enalteceu ainda o trabalho dos muitos voluntários que responderam ao
apelo da Direção do Motor Clube do
Marco, e que “foram essenciais para
que o evento se saldasse como um
sucesso”.
Quanto ao futuro, Daniel Pinto
acredita que Marco de Canaveses
tem condições para em 2021 receber
uma nova visita do Campeonato do
Mundo de Enduro, “até porque esta
prova foi do agrado geral de todos
os participantes e o Marco merece-a
tendo em conta o esforço efetuado
este ano”, concluiu.

Também Cristina Vieira, Presidente da
Câmara Municipal do Marco de Canaveses, fez questão de destacar o “trabalho árduo” de toda a organização. “Um
trabalho complexo e sobretudo um
trabalho de parceria, quer no Motor
Clube, quer a Câmara Municipal, quer
os presidentes de junta, os bombeiros
voluntários, a GNR e um corpo muito
grande que esteve a colaborar com o
clube nestes dois fins de semana”.

A Autarca manifestou ainda a “honra”
sentida pelo Município pelo facto de
“ter recebido este evento desportivo,
que estes pilotos apreciaram muito.
Foi dito ao longo dos fins de semana
que gostaram imenso destas nossas
provas, das nossas pistas”, assegurou.
Por isso mesmo, Cristina Vieira espera que “no próximo ano possamos
congratular os marcuenses com uma
nova prova e sem restrições”.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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ENTREVISTA

ROS
Rodríguez
Cientista político, assessor na Câmara Municipal do Marco de

Canaveses e membro fundador da Zora – Movimento Associativo
de Jovens Marcuenses. Formado em várias universidades, nas
quais Cambridge University, London School of Economics e
atualmente no Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, focando o trabalho no Desenvolvimento Sustentável.

De onde surge o seu interesse sobre o
desenvolvimento sustentável?
Cresci num meio onde o respeito pela natureza era uma das
bases fundamentais. Desde jovem, tive um interesse especial
pela crise ecológica e encontrei num dos ramos das ciências
políticas um método para contribuir na luta contra as alterações climáticas e continuar com o nosso crescimento económico e social através do desenvolvimento sustentável para
garantir o equilíbrio da nossa sociedade com o meio ambiente.

Como define o desenvolvimento sustentável?
Podemos definir o desenvolvimento sustentável como a procura
continua da harmonia para assegurar a coexistência da nossa
espécie com o nosso meio ambiente enquanto nos desenvolvemos como sociedade. Em resumo, satisfazer as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras
para garantir as suas próprias necessidades, incluindo o desenvolvimento social, económico e a proteção do meio ambiente.
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O que é o projeto Marco 2030?
O projeto Marco 2030 é uma planificação estratégica a
desenvolver nos próximos 10 anos para a transformação
do Marco de Canaveses num Município sustentável,
mediante o cumprimento dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Qual o motivo de estar a desenvolver
este projeto?
O Marco de Canaveses é o meu novo lar, e sempre procura-

social que tem o nosso querido concelho, e em conjunto com

É um grande desafio alcançar o
cumprimento dos ODS. Qual é a sua
proposta para conseguir estes objetivos?

as ideias inovadoras da nossa presidente Cristina Vieira

Baseando-me nas minhas linhas de investigação

e do seu Executivo, estamos a desenvolver esta estratégia

elaboradas a partir dos meus estudos e levando à

para obter o melhor Marco possível, não só para as gerações

prática no nosso Município, conclui que um pilar

atuais mas também também para as futuras.

fundamental para o cumprimento de grande

mos dar o melhor para a nossa casa. No tempo que estou a
viver aqui pude observar o potencial natural, económico e

parte dos ODS é a consciencialização e partici-

Que outros projetos estão a ser desenvolvidos no
âmbito da sustentabilidade no Marco?

pação da nossa comunidade, principalmente

Há vários, desde a Associação Zora – Movimento As-

públicas e o setor empresarial. Eu proponho a

sociativo de Jovens do Marco, estamos a desenvolver

descentralização das competências dos ODS,

atividades adaptadas aos 17 Objetivos das Nações Unidas

ou seja, o seu cumprimento desde o poder

para a Sustentabilidade, onde se envolvem ativamente

municipal com o apoio ativo das associações e

todos os jovens marcuenses que tenham interesse nesta

outros interessados; devido à experiência nos

área. Aproveito esta oportunidade para convidar a toda

últimos 50 anos da pouca eficiência dos pactos

a população a participar nas nossas atividades em prol de

globais implementados desde os executivos

um Marco mais sustentável.

nacionais e organizações internacionais, acho

dos jovens, em conjunto com as instituições

que é a altura de mudar esse paradigma, priorizando o local em detrimento do global. Esta
proposta será exposta no Foro de Genebra na
Sede das Nações Unidas e na Local Democracy
Academy na Suécia, onde para mim será um
grande orgulho dar a conhecer os projetos que
estamos a desenvolver no nosso querido Marco. Tenho esperança que, no futuro, continuaremos a falar do Marco pelas melhores razões.
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Requalificação da
Avenida Carlos Mota Pinto
já arrancou
Já iniciou a empreitada de requalificação da Avenida Carlos Mota
Pinto e do Largo António Queirós Montenegro.

“A cidade tem-se desenvolvido

A obra faz parte do Plano de Ação de Regeneração Urbana

e modernizado sobretudo no
sentido oposto, em direção ao
rio Tâmega. Esta requalificação
a juntar aos projetos de requalificação da Estação de Rio de
Galinhas e da Casa dos Arcos
vêm valorizar toda esta parte
da cidade, que de alguma forma estava a ficar esquecida”,

(PARU) e tem como objetivo trazer uma nova dinâmica a esta
zona da cidade.
A avenida passará a ter as faixas de rodagem numa só, passeios
mais amplos e mais área de esplanadas e lazer.
No Largo António Queirós Montenegro vai nascer uma praça
multiusos. Um espaço mais verde e convidativo, com capacidade
para acolher eventos, zonas de jardim e amplas esplanadas.

Novo parque de estacionamento
gratuito junto ao Centro de Saúde

explica Mário Bruno Magalhães

prolongamento de horário até às 24h00 às sextas,
Com a requalificação da avenida, a Câmara

sábados e vésperas de feriados. Atualmente, a

Municipal adquiriu um parque de estacionamento

ocupação supera os 100 veículos diariamente.

junto ao Centro de Saúde para colmatar a falta

O parque manter-se-á aberto após as obras, pelo que

de lugares disponíveis à superfície. O parque

passará a haver mais 65 lugares de estacionamento

disponibiliza 137 lugares totalmente gratuitos,

disponíveis nesta zona da cidade do que existiam

todos os dias da semana das 8h00 às 22h00, com

antes da requalificação.
Na obra de requalificação da avenida, a Câmara
Municipal investe cerca de 935 mil euros, sendo
85% comparticipado pelo Norte 2020. O parque de
estacionamento é financiado a 100% pelo orçamento
municipal, num valor de cerca de 300 mil euros.
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Investimento para reforçar

segurança de peões
No seguimento da estratégia integrada de melhoria
das condições da via pública e da mobilidade que a
Câmara Municipal tem levado a cabo, foi dado inicio
a um conjunto de empreitadas de construção de
passeios para peões em três vias estruturantes do

O investimento do Município nestas empreitadas é

concelho:

de cerca de 635 mil euros, no entanto foi submetida
candidatura para estes investimentos integrados no

• Rua da Cegonheira, em Constance, desde o quartel

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável

dos Bombeiros até à Estação da Livração;

(PAMUS) já aprovado. No caso da candidatura ser
bem sucedida, as obras serão cofinanciadas pelo Norte

• Av. Futebol Clube do Porto (N211), na Freguesia do
Marco, da zona industrial de Tuias até à Travessa da
Fonte Nova, muito próximo da Estação Arqueológica
do Freixo;

2020, em 85%.

O prazo para execução destes
trabalhos é de 4 meses.

• Av. Jorge Nuno Pinto de Costa (N210), desde a reta
de Tuias até Avessadas (ponte de Vilar), junto ao
cruzamento com a estrada de ligação ao Santuário da
Nossa Senhora do Castelinho;

“Com estas intervenções vamos
melhorar as condições de segurança
em três vias de acesso a locais
muito procurados pelos munícipes
e de grande volume de circulação
automóvel e também vamos
melhorar a qualidade de vida da
população residente nesses locais.
Diminuímos ainda o risco para os
milhares de peregrinos que todos
os anos se deslocam ao Santuário
do Castelinho, que era algo que nos
preocupava especialmente”,
Mário Bruno Magalhães
REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES

45

URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

Câmara deu início à requalificação da

Alameda da Saudade
A Alameda da Saudade, na Freguesia de Alpendorada, Várzea
e Torrão, está a ser requalificada, com um investimento total
do Município na ordem de 483 mil euros.
A obra consiste na construção de passeios

No espaço envolvente da Campa Medieval de granito, o

e delimitação de arruamentos ao longo da

passeio será interrompido, para não haver alteração de

Alameda e em toda a área envolvente ao

cotas do pavimento. De forma a obstruir o estacionamento

cemitério e capela. No espaço em frente à Capela

na lateral da Campa Medieval e para aproveitar a

de São Sebastião, e para aproveitar o declive do

existência de um cedro, será colocado um banco de

arruamento, será criado um segundo patamar

jardim igual aos previstos para as zonas superiores.

com o intuito de afastar os automóveis da
proximidade da capela, bem como definir, de
uma forma mais clara, uma nova zona de estar,
no prolongamento da já existente.

Terá também o abastecimento de água pública e de
toda a rede de águas residuais e pluviais assim como
a requalificação das infraestruturas elétricas e de
iluminação. Por último será intervencionado todo
o estrato arbóreo, desde podas de arejamento até à
substituição de árvores.
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Nova Ponte
de Várzea

já está em construção
Um anseio antigo da população da Freguesia
de Várzea, Aliviada e Folhada, a nova ponte de
Várzea sobre o rio Ovelha já está em construção e
vai implicar um investimento de cerca de 535 mil
euros à Câmara Municipal.
Os trabalhos consistem na demolição da antiga
Ponte de Várzea, de pequena dimensão, e a construção de uma nova infraestrutura em betão
armado pré-esforçado, com um comprimento
de cerca de 60 metros, faixa de rodagem de 6
metros e um passeio de 1,5 metros de largura.
Englobam também todas as intervenções relativas à rede de drenagem de águas pluviais, à rede
elétrica e de telecomunicações

“A nova estrutura vai dar resposta a uma questão que aguardava há muitos anos por uma
solução definitiva. A antiga
ponte não tinha capacidade de
tráfego e não oferecia condições
de segurança para a passagem de
veículos pesados”, lembra Mário
Bruno Magalhães.
Esta nova infraestrutura tem como objetivo Esta
nova infraestrutura tem como objetivo permitir o aumento da mobilidade e da fluência
do trânsito, à Freguesia de Várzea, Aliviada e
Folhada, assim como o desenvolvimento mais
harmonioso, ambiental e arquitetónico nas
margens do rio Ovelha.
Este investimento do orçamento municipal
acontece depois da Câmara já ter comparticipado as obras de conservação e restauro da
Ponte do Arco na mesma freguesia.
REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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ACRIBAIMAR
30 anos a defender os agricultores
“A Agricultura é o pilar criador de

“A produção de gado e a sua atividade económica

riqueza de qualquer país que se quer

sofreram com a pandemia, não diretamente, porque

desenvolvido”, começa por dizer Joa-

se pode continuar a produzir, mas indiretamente,

quim Madureira, Presidente da ACRI-

porque com o fecho dos restaurantes, hotéis, canti-

BAIMAR, Associação de Criadores de

nas das escolas, impossibilitou a venda do produto a

Gado Marco/Baião, que a 23 de outubro

preço justo”, explica o Presidente.

completou 30 anos.
O dirigente realça o serviço muito importante de apoio aos agricultores que a
associação tem prestado, sendo o elo de
ligação à CAP- Confederação dos Agricultores de Portugal, de que é associada, e ao
Ministério da Agricultura. Além disto, diz
Joaquim Madureira, “a ACRIBAIMAR é o
garante do controlo sanitário dos animais
neste dois concelhos”.
Atualmente são 1550 os associados criadores de gado, o que significa que este setor
de atividade emprega direta e indiretamente muitas pessoas e é a base de sustento económico de muitas famílias.
Tal como para a maior parte dos setores da
economia, 2020 tem sido um ano especialmente difícil para os produtores.
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O maior desafio que se coloca nesta altura à ACRIBAIMAR é a criação de condições para se aumentar a produção animal. “Para isso a Câmara Municipal terá um papel muito importante, criando
condições no Plano Diretor Municipal para que
todos os produtores de Classe 3 (até 15 CN) possam
A Câmara Municipal do Marco de Cana-

licenciar as suas explorações pecuárias para que,

veses criou em 2019 um apoio aos pro-

com isso, tenham mais condições para aumen-

dutores, passando a atribuir 50 euros por

tarem a sua produção”. Mas não é só. Segundo

efetivo, totalizando este ano um apoio

Joaquim Madureira, é também “muito importante

no valor de 5950 euros como incentivo à

dinamizar mercados locais, para que os produtores

produção bovina no concelho.

possam vender os seus produtos vegetais num

“Foi uma medida muito importante”,
admite Joaquim Madureira, “pois
é fundamental para os produtores
pecuários deste concelho a existência
de apoios. Esperamos que no futuro
possamos melhorar ainda mais estes
incentivos”.

mercado local de proximidade aproveitando-se
assim as sinergias positivas dos concelhos”.
A ACRIBAIMAR é constituida por associados
agricultores, para quem desenvolve um trabalho de
apoio e representação, pelo que as maiores necessidades prendem-se com a capacidade de se manter
como associação representativa e desenvolver as
atividades a que se propõe.

“A capacidade e a força da associação, como
qualquer outra, advém dos seus associados e
da sua dimensão, ou seja, quanto maior adesão de agricultores maior será a capacidade
da ACRIBAIMAR para defender os respetivos interesses dos mesmos. Mas esta adesão
só acontece se existirem agricultores e só
existem agricultores enquanto a agricultura
proporcionar condições económicas para uma
vida condigna”, finaliza Joaquim Madureira.

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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Orçamento Municipal 2021
dá prioridade às famílias e ao
desenvolvimento de áreas estratégicas
Foi aprovado o Orçamento Municipal para
2021 no valor global aproximado de 35,7 milhões de euros, que representa um aumento
do investimento de 25,6%, em relação a 2020.
Em grande medida, este aumento justifica-se

Apoios
O Executivo vai manter os apoios aos marcuenses em
situação de vulnerabilidade no âmbito da aplicação do
regulamento do Fundo de Emergência Social (FES).

pela assunção de novas competências adm-

As transferências previstas para as associações vão

nistrativas nas áreas da Educação e da Saúde.

aumentar 24,8%, para 1,3 milhões euros, o que ele-

Na Reunião de Câmara em que o documento
foi aprovado, Cristina Vieira realçou que este

“é um orçamento a pensar nas famílias e no desenvolvimento das áreas
estratégicas do Município, que privilegia a melhoria da qualidade de vida
dos marcuenses”.
Tal como estabelecido no Plano de Intervenção Social e Económico Covid-19, o orçamento
de 2021 mantém os impostos municipais em

va ainda mais a aposta da Autarquia no reforço do
apoio às coletividades ao nível do desporto, cultura
e ação social.

Água e Saneamento
Manter-se-á em vigor o incentivo de ligação às redes
de Água e Saneamento, que isenta os marcuenses do
pagamento das taxas, e estão previstos investimentos
que ultrapassam os 2,2 milhões de euros de investimento na expansão e renovação das redes.

taxas reduzidas de forma a não afetar o rendimento disponível das famílias e empresas.
Quanto à despesa, destaque para os apoios sociais e investimentos nas áreas da Educação,
requalificação de equipamentos, infraestruturas rodoviárias e água e saneamento.

Educação
O investimento na Educação vai manter em 2021 o
rumo iniciado em 2018, com investimentos previstos
na requalificação de escolas, recursos humanos e
equipamento didático. Destaque para a requalificação
da EB 2/3 de Alpendorada, obra que se encontra em
fase de finalização de projeto, e que terá um investimento total projetado de 2,2 milhões de euros.
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Descentralização administrativa representa 5,6 milhões de
euros do orçamento
Autarquia integrou mais 243 funcionários nos seus quadros

Freguesias
Os investimentos em Obras de Proximidade nas
freguesias, que incluem as obras de pavimentações

No intuito de consolidar a forte política de proximidade,
já exercida nas diversas áreas de ação, o Município do
Marco de Canaveses aceitou a transferência de todas as
competências administrativas no âmbito do processo de
descentralização iniciado pelo Governo.

As duas áreas assumidas com maior e mais
relevante impacto financeiro e organizacional são a Educação e a Saúde:

em cubo, betuminoso e muros de suporte, atingirão
1,2 milhões de euros.

Educação
No âmbito das competências transferidas, relativas à área

Infraestruturas
e Equipamentos
No orçamento estão ainda incluídas o projeto
de construção do viaduto sobre a EN211, com o

da Educação, o Município assumiu, no ano letivo 20202021, a gestão operacional das escolas secundárias do
Marco e Alpendorada, das EB 2,3 de Alpendorada, Marco,
Toutosa e Sande e Escola Profissional de Arqueologia.

objetivo de melhorar a segurança rodoviária e

A assunção de competências na área da Educação é

o fluxo de trânsito junto à ponte de Canaveses,

acompanhada de uma transferência de recursos huma-

no cruzamento com a Avenida dos Bombeiros
Voluntários, a requalificação do pavimento no

nos, no caso 230 funcionários para quadro de pessoal da
Autarquia, e de recursos financeiros, que se estimam em
5,1 milhões de euros anuais.

centro da cidade e o projeto de requalificação da
zona industrial de Tuias, em fase de estudo, tal
como a requalificação do Mercado Municipal.

Turismo
Além da requalificação de Bitetos, de referir que
se encontra em Plano para 2021, em fase de proje-

Saúde
No âmbito das competências a transferir relativas
à área da Saúde, em 2021 o Município irá assumir a
gestão operacional de sete estabelecimentos e vai integrar 13 funcionários para quadro de pessoal. A verba
transferida pelo Governo nesta área está estimada em
502 mil euros.

to, a requalificação da Casa dos Arcos, na Freguesia do Marco, com o objetivo de ali criar um
Centro Interpretativo e Investigação do Vinho
Verde, que valorize o melhor dos vinhos do nosso
concelho e que se transforme numa referência
para os circuitos turísticos.

De referir ainda, que está também prevista a redistribuição de competências dos órgãos municipais para
os órgãos das freguesias. Este processo encontra-se
em finalização para Penha Longa e Paços de Gaiolo
e Vila Boa do Bispo, que aceitaram a transferência já
em 2020. Em 2021 será concluído o processo para as
51
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marco é o MunIcÍpio que
melhor paga a fornecedores
O Marco de Canaveses foi o Município da
região que melhor pagou a fornecedores em
2019, de acordo com os dados do Anuário
Financeiro dos Municípios Portugueses, da
Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).
O documento mostra que o Município precisou, em média, de sete dias para realizar
pagamentos, ficando no 56.º lugar no universo
de todos os Municípios do país.
Marco de Canaveses é também o quarto
Município com melhor ranking financeiro global do distrito do Porto e o primeiro do distrito
nos municípios de média dimensão.

“É com grande satisfação que
vemos, uma vez mais, reconhecido o bom desempenho deste
Executivo, na dimensão financeira do seu trabalho. Nos dias
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que vivemos, em que, mais do que
nunca, receber a tempo e horas é
fulcral para a sobrevivência de muitos negócios da economia local, é de
assinalar que o Marco de Canaveses
esteja na lista dos municípios com
menor prazo médio de pagamento
aos seus fornecedores”, sublinha
Cristina Vieira, que enaltece “o esforço abnegado dos funcionários do
Município, a quem aproveito para
aqui deixar um agradecimento público”, conclui a Presidente.

Ministra da Justiça inaugurou

instalações do Juízo
de Família e Menores

Fibra ótica

vai chegar a mais freguesias
O Município do Marco

Francisca Van Dunem, Ministra da Justiça, e o Secretário de

de Canaveses e a DST

Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado, inaugu-

TELECOM assumiram

raram as novas instalações do Juízo de Família e Menores

um compromisso de

do Tribunal Judicial do Marco de Canaveses, acompanhados

colaboração, através de

pela Presidente da Câmara, Cristina Vieira.

autorização de licenciamento, que visa

O novo Juízo de Família e Menores do Tribunal Judicial do

garantir a instalação

Marco de Canaveses está em funcionamento desde o dia 1

de uma maior rede de

de setembro. As obras de adaptação das salas para as novas

cobertura de fibra ótica

funções, assim como todo o mobiliário foram asseguradas

no concelho do Marco

pela Câmara Municipal.

de Canaveses.

Participaram ainda na visita inaugural a Juíza Presidente

“O Município e as Juntas de
Freguesia têm reivindicado
o reforço da cobertura de
fibra ótica no concelho, pois
consideramos que é um
serviço essencial para as nossas
empresas e também para as
famílias, que comunicam
cada vez mais através das
tecnologias”, lembra Cristina Vieira

do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este, Armanda
Gonçalves, o Presidente da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses, Jorge Vieira, os Vereadores Municipais,
Mário Bruno Magalhães e Paulo Couto, e o Presidente da
Freguesia do Marco, Celso Santana.

O acordo de licenciamento com a
DST TELECOM visa servir todos
os operadores e irá permitir a distribuição da cablagem para servir
várias freguesias, mas a intenção
do Município é estender a rede de
cobertura a toda a área do concelho já em 2021.
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Sorte
madrasta

POR Jorge Vieira
Presidente da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses

Quando se projeta um negócio, a edificação de uma
casa, a criação de uma empresa, a obtenção futura
de uma melhor habilitação, visa-se a procura de
melhores condições de vida, de meios para as obter e,
quase sempre, o lucro.
Será sempre esse lucro/essa “margem” que nos
facultará mudar, criar, dar condições aos nossos
e a nós próprios para acompanhar, com a melhor
eficiência possível, a roda da vida que nunca para.
Para o fazer com o devido aprumo e eficiência, há
que chamar à colação/há que despejar em cima da
mesa de trabalho todas as variáveis que poderão vir
a condicionar, para o bem e para o mal, a adequada
implementação do “negócio” a levar a cabo.
Imagine-se um saco cheio com todos os aspetos a
considerar. Se na equação dos prós e contras do
“empreendimento” a prosseguir levarmos em linha

de conta tudo o que era humanamente exigível à data/
no momento da ponderação, há, de seguida, que encarar
qualquer volte-face e que aceitar que o dia de amanhã
sempre poderá trazer surpresas que “ontem” não eram
razoável e humanamente previsíveis.
Na tomada de decisões que, a cada passo, temos
que levar a cabo, há “duas coisas” que condicionam
fatalmente quase toda a ponderação a levar a cabo
e, por via disso, a normal e desejada viabilidade do
projeto a abraçar.
E o que são, afinal, essas coisas?
Essas coisas são, nem mais, nem menos, do que a
consciência da nossa ignorância e a sorte.
No que a mim me diz respeito, digo muitas vezes que
a quantidade do meu saber, por referência ao que há
para aprender, se fosse areia fina, quase não daria para
a sentir se a colocasse entre o polegar e o indicador da
minha mão e os acariciasse.
Se é sempre assim com os imponderáveis minimamente
previsíveis, que dizer, por exemplo, do fatídico
imponderável “pandemia COVID-19”!?
Quem havia de supor, há cerca de um ano a esta
parte, a sorte que, passe a expressão, calhou na
rifa, aos nossos idosos mais vulneráveis; aos nossos
médicos, enfermeiros, enfim, a todas as pessoas que,
por razões profissionais, se encontram mais expostas
ao risco de transmissão e às suas perigosas e, muitas
vezes, fatais consequências?
Quem havia de imaginar que a população ligada à
hotelaria, ao espetáculo, à música e a todas as muitas
e demais atividades com estas conexas, estaria hoje,
na grande maioria dos casos, a passar por tamanha
dificuldade?
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Costumo dizer que tenho sido, até à data, um ser
humano com muita sorte. Alguns amigos dizem-me
que a sorte dá muito trabalho. É verdade!
Mas também é verdade que muito boa gente
que empreendeu e deu tudo para correr bem,
que despejou o saco e ponderou tudo para não
falhar, está nesta altura a pagar e a sofrer o que
não merece e eu por cá continuo com a mesma
convicção e a defender que a sorte ajuda bastante.
Para aqueles com quem a sorte tem sido madrasta,
o meu apelo para que não desanimem porque
melhores dias virão.

