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EDITORIAL DISTANTES MAS MAIS PRÓXIMOS DO QUE NUNCA

A pandemia contraria-nos as vontades
e obriga-nos a recato e outros cuidados
especiais no contato com os outros. Porém, não pode, nunca, isto traduzir-se
no nosso próprio isolamento social ou
no dos nossos familiares, dos nossos
amigos, dos nossos munícipes.
Neste período especial coloca-se-nos
o desafio de reinventar os hábitos e os
meios de comunicação através de ca-

nais tecnológicos simples, intuitivos e
eficazes que encurtem a distância física
a que estamos obrigados.
A pensar nisto, estamos a trabalhar na
criação ou aperfeiçoamento dos canais
de comunicação que nos ligam, Câmara e
munícipes, porque o momento requer união
e proximidade que, não podendo ser física,
não podem, de modo algum, ser perdidas.
Ninguém pode ficar para trás. E é por
isso que em breve haverá novos canais
de comunicação que se socorrem das
novas tecnologias mas também das comunicações telefónicas ou da via postal
a pensar nos mais idosos e em todos os
que têm mais dificuldades no acesso ao
mundo tecnológico.
Os munícipes são o nosso melhor sistema
de controle de qualidade e a sua opinião,
sugestão ou reclamação é indispensável
ao desenvolvimento de uma governação
assertiva, eficaz e consequente.
A pandemia pode ter-nos desacelerado
mas não nos travou. As obras, os serviços públicos essenciais e a ação política

nunca pararam.
Nos últimos meses foi possível atingir
marcas de desenvolvimento nunca antes
alcançadas como a cobertura por rede de
saneamento de 90% do nosso território. O
melhoramento da rede de abastecimento
de água, com a substituição de ramais
em fim de vida útil, também prosseguiu
a bom ritmo, assim como a reparação e
reabilitação das vias urbanas.
As incertezas e o medo que a pandemia
da COVID-19 naturalmente implicam deve
servir de motor à nossa resiliência e à capacidade de nos reajustarmos para atingir
novos resultados que não comprometam
o que conquistamos até aqui. É nessa
luta que nos posicionamos, num exercício
permanente de criatividade e flexibilidade.
Contamos consigo para vencer esta crise,
com responsabilidade e determinação.
Condeixa, Novembro de 2020
Presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova
Nuno Moita da Costa

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REGRESSA EM FORÇA EM 2021
O Orçamento Participativo (OP) de
Condeixa-a-Nova vai regressar em
força com novas regras tendo em vista
aumentar a participação dos condeixenses, passando a contar apenas com
uma modalidade aberta à participação
de jovens (+ 14 anos), com a colaboração das escolas, e adultos.
Em 2019 o projeto, lançado de forma
pioneira em 2012, foi suspenso após verificar-se uma redução da participação

dos munícipes o que levou a Câmara
Municipal a reformular as normas de
funcionamento deste importante instrumento democrático para estimular
o interesse da população e melhorar o
processo de participação cívica.
O OP Condeixa 2021 terá uma dotação
de 100 000 euros, podendo cada proposta
atingir um valor máximo de 50 000 euros.
No limite serão aprovadas duas propostas com este valor ou um número maior

de propostas com valores inferiores.
As propostas devem centrar-se em
projetos imateriais nas áreas do Ambiente, Património, Cultura, Educação,
Desporto, Saúde e Cerâmica.
Apesar das contingências decorrentes
da pandemia da COVID-19 que atrasaram o relançamento do projeto, ainda
este ano será feita a apresentação pública do novo regulamento e de uma
nova plataforma de comunicação.

EDUCAÇÃO

CÂMARA PAGA
1 MILHÃO E
200 MIL EUROS
PARA REFEIÇÕES
ESCOLARES

A Câmara de Condeixa passou a gerir
os refeitórios escolares de todos os
estabelecimentos de ensino, desde o
pré-escolar até ao ensino secundário,
no âmbito da transferência de competências na área da Educação.
A autarquia já assegurava o fornecimento de refeições escolares às
escolas do pré-escolar e do 1º ciclo,
alargando agora aquelas competências a todos os graus de ensino.

MAIS CRIANÇAS LEVAM À REABERTURA
DO JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO
DO CICLO

O número de crianças a frequentar o
ensino pré-escolar no Agrupamento de
Escolas de Condeixa-a-Nova tem vindo
a aumentar o que levou à abertura de
mais uma sala de pré-escolar nas ins-

OBRAS

A estrada que liga Ega a Sebal, que se
encontra muito degradada, vai beneficiar
de obras de reabilitação, com um reforço
do pavimento e a cimentação de valetas.
A empreitada foi adjudicada no dia
9 de setembro pelo valor de perto de
112 mil euros, tendo sido assinado o
contrato a 20 de outubro, devendo as
obras começar em breve.
Com um prazo de execução de quatro meses, a empreitada deverá estar

talações do Jardim de Infância do Bairro
do Ciclo que se encontrava suspenso.
Para assegurar todas as condições, a
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
realizou obras de reparação e arranjo
interior e exterior, adquirindo mobiliário
de refeitório e apetrechando as salas de
atividades e prolongamento de horário,
com material didático diverso.
Refira-se que o número de crianças que
frequentam o ensino pré-escolar no
Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova aumentou de 217, em 2019 para
257 crianças este ano.

ESTRADA EGA-SEBAL
VAI TER NOVO
PAVIMENTO
concluída em meados de fevereiro
de 2021.

Para tal, adjudicou à empresa UNISELF
– Sociedade de restaurantes públicos
e privados, S.A. o serviço de confeção,
transporte e distribuição de refeições
escolares para todos os estabelecimentos de ensino de Condeixa, pelo
valor de cerca de 1 milhão e 200 mil
euros. O contrato termina no final
do ano letivo e é extensível por mais
dois anos.

CÂMARA
INTEGRA 64
FUNCIONÁRIOS
DAS ESCOLAS

90% DO TERRITÓRIO DE CONDEIXA JÁ TEM SANEAMENTO
O Município de Condeixa-a-Nova atingiu
este ano uma taxa de cobertura de 90% de
rede de saneamento com a extensão de redes e a conclusão de cinco novas Estações
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
inauguradas pelo ministro do Ambiente,
João Matos Fernandes.

No seu conjunto, as novas ETAR e respetivo
fecho de redes das povoações de Caneira,
Casal de S. João, Lameira, Casal das Figueiras e Vale de Janes representaram um
investimento global de 1,1 milhões de euros,
cofinanciados pelo Fundo de Coesão.
Se considerarmos que em 2009, apenas

PRAÇA DE SANTO ANTÓNIO NA BARREIRA
COM OUTRO AR
O presidente da Câmara de Condeixa, Nuno
Moita da Costa, inaugurou em outubro as
obras de requalificação que vieram “embelezar” a Praça de Santo António, na Barreira, onde no passado teve lugar a conhecida
Feira dos Quatro, com comércio de gado.
A obra custou 72 mil euros e foi promovida

O pessoal não docente das escolas
do Município de Condeixa-a-Nova
passou a fazer parte do mapa de
pessoal da Câmara Municipal, no
âmbito da transferência de competências na área da Educação.
A transferência do quadro do Ministério da Educação para o da Câmara
Municipal de Condeixa abrange 51
assistentes operacionais, 12 assistentes técnicos e 1 chefe de serviços
de administração escolar, sendo
que a autarquia passa a tutelar
estes funcionários recebendo, em
contrapartida, uma compensação
financeira pelo Governo.
No início do ano letivo teve lugar
uma reunião para apresentação da
equipa e do plano de contingência
face à COVID-19, assim como para
uniformizar procedimentos entre
agrupamento e autarquia.

71% da população de Condeixa era servida por sistema público de saneamento de
águas residuais este investimento representa um salto decisivo para a melhoria dos
índices de qualidade de vida da população,
para a preservação de recursos e para o
desenvolvimento sustentável do Município.

e financiada pela Câmara Municipal de
Condeixa por solicitação da União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, presidida por Paulo Simões, com
o objetivo de oferecer melhores condições
de circulação pedonal, um novo espaço de
lazer e mais lugares de estacionamento.

LARGO DA
GNR VAI SER
REPAVIMENTADO
Começam em breve as obras de repavimentação em betuminoso do
largo adjacente ao Quartel da GNR de
Condeixa, com definição de lugares de
estacionamento.
Trata-se de uma zona central de Condeixa, localizado em terreno da autarquia e próximo de escolas, pavilhão e
piscinas, que atualmente se encontra
em terra batida e que carece de uma intervenção conferindo-lhe outras condições para tornar o largo mais funcional
para quem o utiliza, nomeadamente a
própria GNR.
Orçada em perto de 10 mil euros, a
empreitada foi consignada dia 3 de
novembro e tem um prazo estimado
de 30 dias, devendo estar concluída no
início do mês de dezembro.

OBRAS NA RUA DO PREGAL PARA
MELHORAR REDE DE ÁGUA E ALARGAR A VIA
Encontram-se a decorrer as obras na
Rua do Pregal (Zambujal) para alargamento da via até 4 metros, reconstrução de muros e substituição da rede de
abastecimento de água.
A via era estreita e encontrava-se degradada, além de que a rede de abastecimento de água já não se apresentava
adequada às necessidades da população.
Com um investimento de cerca de 30 mil

euros, a empreitada ficará concluída em
finais de novembro.

DESPORTO

MAIS DE 300 MIL EUROS PARA PROMOVER A
PRÁTICA DESPORTIVA FEDERADA
Nunca o concelho de Condeixa teve
tantos clubes e atletas federados e o
feito é resultado de um forte investimento no desporto federado, visível
também nos títulos alcançados pelos
diversos clubes na época desportiva
passada.
A Câmara Municipal concedeu, durante o ano de 2020, um total de 310 mil e
300 euros às entidades desportivas do
concelho com o objetivo de incrementar a prática desportiva, aumentar a

CÂMARA ACOMPANHA IDOSOS EM
SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO
As pessoas com 65 ou mais anos, pessoas dependentes de terceiros ou até
mais novas que se sintam sozinhas
sem retaguarda familiar podem contar
com o apoio do projeto “Maleta dos
Afetos”, criado em 2017, no âmbito da
equipa de intervenção direta.
O objetivo passa por prevenir ou
atenuar a redução das capacidades
físicas e cognitivas dos idosos, contribuindo para diminuir o isolamento
sénior e adiar eventuais necessidades

AMBIENTE

segurança dos atletas federados no
concelho e contribuir para uma melhoria técnica das atividades federadas.
Este ano o número de atletas federados
no concelho subiu para os 1165, mais
70 que no ano anterior e mais 614 do
que em 2013. Este esforço também
se refletiu no número de clubes com
desporto federado (subiu de 4 em 2013
para os atuais 14, número nunca antes
atingido) e de modalidades praticadas
(passou de 9 para 17).

AÇÃO SOCIAL

de institucionalização.
O projeto prevê um acompanhamento de uma equipa multidisciplinar,
constituída por animadora, psicóloga,
enfermeira e assistente social, com
visitas semanais ou quinzenais.
Se conhece algum caso de isolamento
sénior sinalize-o junto do Serviço de
Ação Social e Saúde da Câmara de Condeixa através do telefone 239 940 142 ou
do email accao_social@cm-condeixa.pt.

CONDEIXA MOBILIZA-SE PARA RECICLAR MAIS
A Câmara de Condeixa continua a reforçar a rede de ecopontos, de pilhões
e oleões na via pública para reduzir
os resíduos enviados para aterro e
tornar o Município mais sustentável.
Em 2019, a recolha de resíduos recicláveis aumentou em cerca de 42%,
face ao ano anterior mas não chega. É
que dos resíduos que diariamente são
colocados no normal contentor do lixo,
cerca de 70% são recicláveis.
Além do benefício ambiental, há que
considerar os custos financeiros:

cada tonelada de lixo que vai para
aterro custa cerca de 41 euros ao Município, valor que vai subir em 2021
para cerca de 52 euros, enquanto que
o envio de resíduos para reciclagem
não é cobrado.
A Câmara Municipal de Condeixa
disponibiliza também dois serviços de
recolha seletiva ao domicílio: o serviço
de recolha de “monos” ou “monstros” e
o serviço de recolha de Óleos Alimentares Usados, gratuitos em ambos os
casos para pequenas quantidades.

