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Desconto social nas rendas
vai ser mais justo
Como foi feito esse levantamento?
Através de um pedido feito
a 12138 inquilinos da Câmara Municipal do Porto para
que comprovassem documentalmente a composição
do seu agregado familiar e
respectivos rendimentos.
Que outras medidas foram
tomadas para que a actualização das rendas fosse “o mais
justa” possível?
Designadamente, e por forma a não frustrar demasiadamente as expectativas e a
programação de vida dos
seus inquilinos (que apesar de
comprovadamente auferirem
rendimentos para tal, podiam não estar a contar com

As rendas dos bairros municipais vão ter novos
valores. Para uma maior justiça social cada
família irá pagar mediante os seus rendimentos.
Esta medida alia-se a outras tomadas pelo
executivo camarário com vista a contribuir para
uma melhor qualidade de vida dos seus inquilinos.
Matilde Alves, vereadora do pelouro da Habitação
da Câmara do Porto falou à VIVA da actualização
das rendas e das suas consequências.
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Até ao final do ano estará
concluído o levantamento/
actualização de dados referentes aos rendimentos dos
inquilinos dos bairros municipais?
Sim. A fase de entrega voluntária de documentos por
parte dos inquilinos terminou
no dia 15 de Novembro.

estes aumentos), a Câmara
Municipal do Porto assumiu
que o respectivo pagamento
não será de uma só vez.
Para quando a actualização
das rendas?
A partir do próximo ano.
Considera que esta medida
procura uma “maior justiça social”?
Sem dúvida que sim. Estão finalmente criadas as
condições para que cada família pague em função do
respectivo rendimento.
O aumento das rendas permitirá à Câmara garantir a
manutenção dos bairros?
Infelizmente, o estado de
degradação do parque habitacional do município do Por-

to no ano de 2001 era de tal
modo grave que se estimam
ser ainda necessários mais
alguns anos de forte investimento na respectiva reabilitação até que seja possível
colocá-lo todo numa situação de “mera manutenção”.
Mas para além de estar a
investir na reabilitação dos
bairros camarários, o actual
executivo tem tido uma preocupação especial na manutenção daqueles que vai reabilitando para que não se
repitam os gravíssimos erros do passado. A intenção é
que uma vez estando o bairro reabilitado, o valor da respectiva renda tem que assegurar o pagamento das suas
despesas de manutenção.
Poderia mencionar alguns
valores das rendas (pós actualização) tendo em conta as tipologias T1, T2 e T3?
As rendas não vão subir,
vão ficar na mesma.
Então?
O que pode mudar é o desconto social que a Câmara
faz a quem tem fracos rendimentos. Esse desconto é
que vai aumentar ou diminuir em função dos rendimentos das famílias.
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E as obras de requalificação? Um
bairro em mau estado paga mais
do que um em bom estado?
Essa é a única situação em
que pode haver alteração de
renda. Quando um bairro
teve obras, é promovido ao
grupo seguinte. E a renda do
grupo seguinte é, obviamente, ligeiramente mais alta.
Mas pouco mais alta.

Os inquilinos já manifestaram a sua opinião?
Os inquilinos aderiram e
têm sido entusiastas desta
medida. A grande maioria
vinha inclusivamente manifestando o seu desagrado por
todos pagarem o mesmo
tendo rendimentos diferentes e casas com níveis de
manutenção diferentes.
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A domusSocial apoia as
obras interiores...
Paga totalmente se o mau
estado derivar da falta de manutenção externa. Apoia com o
programa “Casa como Nova”
se o mau estado resultar do
desgaste natural. O morador
pode, então, comprar materiais com descontos de 70 por
cento de quatro em quatro anos.

Cidade em mudança

Festa das Flores
A Avenida dos Aliados encheu-se de cores
e aromas, em 11 de Novembro, para receber a Festa das Flores. Para além da grande
diversidade de flores expostas para venda,
realizaram-se algumas iniciativas paralelas,
nomeadamente o “Componha um arranjo
floral”. No próximo ano esta iniciativa decorrerá regularmente de Março a Outubro,
no quarto sábado de cada mês.
Cidade das profissões
Actualmente todos os portuenses podem
contar com um serviço que presta informação
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Porto Digital

e aconselhamento sobre cursos, estágios, profissões, emprego, formação profissional, saídas profissionais, orientação vocacional e requalificação de recursos humanos na área do
Grande Porto. Aproximar os jovens das empresas e do mundo do trabalho, reforçando a
sua empregabilidade e a sua capacidade empreendedora são outros dos objectivos da iniciativa. A Cidade das Profissões, a funcionar
desde final de Outubro na rua das Flores, nos
números 152-158, é um projecto da Associação Porto Digital que tem igualmente como
promotores a Universidade do Porto, Câmara
do Porto, Associação Empresarial de Portugal

(AEP) e Metro do Porto e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). O projecto está sedeado no Porto, mas deverá ser disseminado por toda a área metropolitana, referiu Vladimiro Feliz, presidente do Conselho
de Administração da Porto Digital. A pensar
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num maior desenvolvimento económico e
social da região foi definida uma outra meta.
“Queremos contribuir para a inversão do fluxo migratório da massa critica que se gera na
cidade através da Universidade do Porto, fixando-a”, referiu.
Qualquer utente que visite a Cidade das
Profissões é identificado e registado, seguindo-se depois uma triagem e respectivo encaminhamento para um dos núcleos temáticos profissões, formação, estágio, empreendedorismo e certificação de competências. Para
mais informações visite a morada na Internet
http://cdp.portodigital.pt, ou telefone para 223
392 360.
Clérigos Shopping
Foi aprovada a abertura de um concurso
público para a “Concepção, projecto, construção, manutenção e exploração, mediante
a constituição do direito de superfície, do
espaço acima do nível do solo, denominado
Praça de Lisboa”, mais conhecido por Clérigos Shopping, com votos a favor do PSD, PP
e CDU. Cerca de 500 metros quadrados do
espaço serão cedidos – sem encargos – à
Câmara Municipal do Porto, podendo ser
utilizados para actividades académicas, recreativas, culturais e multiusos.
Na proposta apresentada a “Praça de Lisboa deverá ter um forte reforço para a capacidade comercial, turística, cultural e de lazer
da baixa portuense” através de uma oferta
múltipla e atractiva a nível de valências. Pretende-se que o espaço a criar potencie a componente cultural e de lazer, possibilitando a
realização de exposições, espectáculos, apresentações e actividades de divulgação.
Acabam subsídios em dinheiro
a fundo perdido
A partir de Janeiro do próximo ano não
será mais concedido, pela Câmara Munici74
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pal do Porto (CMP), qualquer subsídio pecuniário a fundo perdido. São excluídas desta norma “as transferências para participadas da Câmara, Juntas de Freguesia e situações altamente excepcionais de carácter exclusivamente social”, refere o despacho de
Rui Rio, tornado público no início de Novembro. Também ficam salvaguardados os
compromissos assumidos verbalmente ou
por escrito até à data do documento. O autarca portuense salienta que se trata de uma
medida que pretende pôr fim ao “fenómeno
de desajustada subsídio-dependência”. O
gasto e o desperdício público têm de ser
questionados sob pena de penalizarem ainda mais as camadas sociais desfavorecidas,
salienta o autarca. Em face das críticas dirigidas por alguns sectores da área cultural,
incluindo a própria Ministra Isabel Pires de
Lima, o presidente da CMP esclareceu, entretanto, que a Câmara do Porto dedica, em
termos relativos, dez vezes mais do seu orçamento à cultura do que o Orçamento de
Estado. Em média, e a título de exemplo, a
autarquia aplica cerca de 27 mil euros por
dia neste sector.
Concerto de Natal
Venha sentir o verdadeiro espírito de
Natal, em pleno coração da baixa. No
dia 21 de Dezembro realiza-se um concerto de Natal na Praça D. João I, pelas
18 horas.
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Gaia
a renascer
VILA NOVA DE GAIA

A par de alguns projectos educacionais e
tecnológicos, a Câmara Municipal de Gaia
está a investir em planos culturais que vão
contribuir para uma melhoria substancial
da qualidade de vida dos seus habitantes.
A requalificação das caves e armazéns
de Vinho do Porto, integrada
no MasterPlan, e a recuperação
de um teatro histórico
da cidade estão já
a ser executadas.
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sendo de extrema importância quer para a zona histórica em geral, quer para todas as Caves de Vinho do
Porto nela implantadas.

Associação de Empresas
do Vinho do Porto (AEVP)
reconhece excelência
do Master Plan

A

Área Crítica de Recupe
ração e Reconversão Urbanística de Vila Nova de
Gaia, que ocupa cerca de
152 hectares, desenvolvese em torno do centro histórico da cidade, constituindo
um território singular de elevado valor paisagístico, cultural e patrimonial. Na última década foram já dados
passos decisivos para o processo de reconversão e revitalização do centro histórico, nomeadamente a reabilitação da Frente Ribeirinha e do edificado da pri-
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O presidente da Câmara
falava no final de uma visita
à última fase das obras de reconstrução daquele espaço,
que decorreu em Outubro. O

autarca referiu que se trata
de um “investimento pesado” efectuado unicamente a
expensas da autarquia.”Não
queremos que este tipo de

Cine-Teatro Brazão: Um
equipamento de excelência

O

meira linha. Agora, o MasterPlan define a estratégia
de reabilitação de uma das
zonas mais nobres de Vila
Nova de Gaia que integra os
armazéns e caves do Vinho
do Porto.

A Associação de Empresas
do Vinho do Porto (AEVP)
salientou a importância da
acção da Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia através da realização do MasterPlan – entre outras – como

Cine-Teatro Eduardo
Brazão, em Valadares,
vai reabrir, completamente
remodelado, em inícios do
próximo ano. O investimento, que ronda os cerca de
dois milhões de euros “terá
de ser complementado com
uma programação que o torne
uma referência regional ou nacional”, defendeu o presidente da Câmara Municipal de
Gaia, Luís Filipe Menezes.
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Este equipamento, uma parceria entre a Porto Editora e a
Areal Editores, é um instrumento pedagógico “inovador”, que
permite dar resposta à “geração Internet” e incutir nos alunos o “prazer no acto de estudar e aprender”, como referiu
Rui Pacheco, da Porto Editora.
Destinado às escolas do
1º ciclo do ensino básico, o
projecto será desenvolvido,
numa primeira fase, em três
escolas-piloto, mas a sua
duração estende-se ao longo dos próximos três anos, o
que vai obrigar a autarquia
equipamentos seja instalado
apenas nos grandes centros
urbanos. À qualidade da reconstrução terá, agora, de
seguir-se uma programação
que faça de Valadares uma
referência a nível regional ou
mesmo nacional”, sublinhou
Menezes.
Gaia investe 3,5 milhões
no projecto
“Escola Virtual”

C

olocar as novas tecnologias ao dispor da actividade educativa, proporcionando, assim, um melhor aproveitamento escolar e garantindo o enriquecimento pedagógico, são as principais
motivações que levaram a
Câmara de Gaia a lançar o
projecto “Escola Virtual”.
Apresentado em Outubro,
numa sessão que contou com
a presença de Marco António Costa, vice-presidente da
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autarquia, Firmino Pereira,
vereador da Educação e Albino Almeida, presidente da
Federação das Associações
de Pais de Vila Nova de Gaia
(FEDAPAGAIA), o projecto
consiste na instalação nas
salas de aulas de “quadros
interactivos”, cujo software
permite leccionar as diversas áreas curriculares num
conceito multimédia.

a um investimento da ordem
dos 3,5 milhões de euros.
Para Marco António Costa,
este investimento na “Escola
do Futuro”, ou “Escola do Século XXI”, resulta do compromisso que a autarquia assumiu de dotar a comunidade
escolar de Gaia de “condições
de excepcionalidade”, continuando, assim, a “aposta política na área educativa”.
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ador da Educação, sublinhou
que “a participação dos professores e dos pais é fundamental neste projecto educacional”.
Gaia acolhe o maior Parque
de Media do país

A

Referindo que a Câmara
está a concluir a elaboração
da Carta Educativa, o vicepresidente da autarquia sublinhou que já foi feito ao longo
deste ano de mandato
um investimento de
mais de quatro milhões de euros em
aquecimento nas escolas e na renovação
de todo o mobiliário
escolar. “Gaia está
um passo à frente
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face ao resto do país. Há anos
que temos informática, inglês,
educação física e musical nas escolas. Agora apostamos, com a
implementação deste projecto,
numa escola mais competitiva e
inovadora”, frisa.
Numa primeira fase, entre Outubro e Dezembro,
vai proceder-se à formação
dos professores e à instalação do equipamento; de Janeiro a Junho, será feita a
avaliação das experiências
e posteriormente será ampliado o universo de
escolas e alunos.
Firmino
Pe r e i r a ,
vere-

primeira fase do projecto do Media Parque, no
Monte da Virgem, foi apresentada em Outubro, numa
sessão que contou com a presença de Luís Filipe Menezes.
O projecto, que pretende concentrar no mesmo espaço várias empresas ligadas à indústria dos media, teve uma sessão pública onde foi assinado
o contrato de adjudicação das
obras do primeiro edifício do
futuro parque tecnológico.

Para Luís Filipe Menezes, o
que se pretende criar é um
núcleo empresarial que seja
uma mais-valia para o sector
audiovisual em Portugal e no
Norte do país, rentabilizando
meios e partilhando tecnologias. O projecto do Media Parque está orçado em cerca de
100 milhões de euros, prevendo-se a sua construção em
cerca de 110 mil metros quadrados de terrenos da RTP/
Porto, no Monte da Virgem.
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