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Editorial
Opções para o presente
com visão do futuro!
Estamos a viver o Verão e Mira vive também um período
de enorme dinâmica e de intensa atividade, exemplo disso
são as mais variadas frentes que temos como as obras do
antigo mercado de mira que recebeu recentemente visto
do tribunal de contas permitindo assim iniciar as obras de
requalificação o que significa que, finalmente, Mira colmatará uma das suas lacunas com a construção de um auditório
com cerca de 270 lugares. Destaco também a intervenção
dos balneários do Complexo Desportivo de Mira que
decorrem a bom ritmo, a intervenção na Avenida da Barrinha permitindo-lhe dar uma nova valorização urbana, a
Requalificação do Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira que se encontra na reta final, entre
muitas outras intervenções por todo o concelho que permitirão, assim, valorizar ainda mais o nosso território.
Iremos ainda este ano lançar empreitadas num valor a rondar um milhão e quinhentos mil euros para requalificação de estradas e espaços públicos por todo o Concelho. Será inevitavelmente uma das maiores intervenções
registadas na história do nosso Concelho.
Paralelamente, estamos apostar forte na expansão e valorização das nossas Zonas Industriais. É já uma realidade
que o Polo 1 da Zona Industrial terá um novo rosto. O Município irá abrir um concurso público num valor de um milhão
e meio de euros para requalificação de todas as infraestruturas, no seguimento do financiamento que conseguimos
obter de 85% do total do investimento.
Relativamente ao Montalvo submetemos já uma candidatura
ao Aviso CENTRO-53-2018-19, no valor de 1.572.230,85€
para a sua expansão, mais concretamente: ampliação da
zona existente, tornando-a mais funcional e sustentável. Hoje
em dia é fundamental que o Municipio consiga responder
atempadamente aos desafios que surgem diariamente com
os potenciais investidores que nos procuram. O Desenvolvimento industrial é para nós um factor de sustentabilidade
que permitirá criar mais emprego, mais desenvolvimento,
mais atratividade para o nosso concelho.

A saúde constitui também umas das prioridades deste executivo, dai que tenha manifestado à Senhora Diretora Regional de Saúde a necessidade imperiosa de intervenção no
Centro de Saúde Mira. Para o efeito, se esta obra obtiver
financiamento comunitário, o Município de Mira assumirá a
componente nacional, ou seja, 15% do investimento total da
obra que é de700 mil euros. Apesar de se tratar de um equipamento pertencente à Administração Central, consideramos que a saúde constitui um imprescindível bem individual,
influenciando a qualidade de vida de cada pessoa; e constitui,
simultaneamente, um valioso bem coletivo, determinando o
desenvolvimento harmonioso da comunidade. Por todas estas razões a Câmara Municipal tomou esta decisão.
No sistema de abastecimento de água estamos, também, a fazer diversos investimentos por forma a melhorar a
qualidade do abastecimento, para o efeito já se encontram
executados dois furos na Lagoa, adjudicado um sistema de
filtragem e executada uma nova ligação da Inova ao depósito de abastecimento de Carromeu. Estes investimentos
ascendem a 300 mil euros.
Uma vez que estamos no Verão uma nota para as nossas Praias.
Todo o ano, mas sobretudo no Verão, oferecemos a quem nos
procura duas magníficas praias de Bandeira Azul. A Praia
do Poço da Cruz com 13 anos de Bandeira Azul e a Praia de
Mira única Praia do Mundo com Bandeira Azul há 33 anos consecutivos, este ano acompanhada da Bandeira de Praia Acessível, Praia de Qualidade de Ouro atribuída pela Quercus e Praia
com sistema Color Add, um sistema de apoio a daltónicos.
Nota ainda para os viveiros piscícolas da Praia de Mira. Há
muito que ambicionávamos a sua requalificação, mas para isso
era necessário obter todas as autorizações, designadamente, a
transferência da gestão daquele espaço para o Município. Conseguimos atingir esse objetivo. Conseguimos arranjar financiamento para o investimento. Neste momento, já se encontra a
decorrer o concurso público para a execução das obras de requalificação daquele espaço.
Por fim considero que o Concelho de Mira é, atualmente, um território reconhecidamente atrativo, quer na
componente empresarial, quer pelo património natural quer no turismo pela quantidade de pessoas que
nos procuram durante todo o ano. Somos sem dúvida um
concelho com mais esperança no futuro, pois não deixamos
ninguém para trás e tentamos diariamente criar as melhores
condições para os Mirenses e para todos os que nos visitam.
A todos um abraço amigo e votos de boas férias!

Raul Almeida Presidente da Câmara Municipal de Mira

Destaque
Avenida da Barrinha Requalificada
Decorreu recentemente a requalificação da Av. da Bar-

Esta tipologia de intervenção tem vindo a ser imple-

rinha. Com esta empreitada pretendeu-se valorizar e

mentada em todo o Mundo, sendo cada vez mais assu-

requalificar esta zona urbana da Vila da Praia de Mira.

mida como uma solução promissora, dado que permite

Deste modo, a Avenida passou a ser uma zona de coe-

combinar a gestão do tráfego com o desenho urbano,

xistência (20km/h), onde veículos, peões e ciclistas uti-

de forma a condicionar a velocidade e o volume de

lizam o mesmo espaço na via pública, tendo, no entan-

veículos motorizados e assim, promover a segurança,

to, prioridade, os peões e ciclistas.

atratividade e qualidade de vida nesses espaços.
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Destaque
Bandeira Azul hasteada na Praia de Mira e na
Praia do Poço da Cruz

O esforço de todos foi, uma vez mais, reconhecido. A

ocorrido qualquer tipo de desaconselhamento da prá-

Praia de Mira e a Praia do Poço da Cruz foram galar-

tica balnear e/ou interdição temporária da praia, entre

doadas novamente com a Bandeira Azul, numa ceri-

outros critérios.

mónia que teve lugar no passado dia 5 de Julho.

A estreia do sistema ColorADD, um sistema de infor-

A Praia de Mira continua, assim, a ser a única praia no

mação para os daltónicos (pessoas que não identifi-

Mundo com Bandeira Azul há 33 anos consecutivos. Já

cam todas as cores). Pela primeira vez, os banhistas

a Praia do Poço da Cruz também soma e segue, com

daltónicos vão poder identificar as cores das bandeiras

13 anos consecutivos desta bandeira. Além desta dis-

nesta praia, que passará a adoptar o sistema interna-

tinção, na Praia de Mira ergueram-se também outras

cional de identificação de cores, “ColorADD”. Este códi-

bandeiras:

go, criado pelo designer português Miguel Neiva, é ba-

A Bandeira Acessível - Praia para todos, ou seja, uma

seado nas três cores primárias, representadas através

praia que viabiliza a sua utilização com equidade, dig-

de símbolos gráficos. Mediante o conceito de adição

nidade, segurança, conforto e a maior autonomia pos-

de cores, torna-se bastante fácil relacionar os símbolos

sível, por todas as pessoas, independentemente da

respetivos e, desta forma, identificar toda a paleta de

sua idade, de possíveis dificuldades de locomoção ou

cores. O branco e o preto surgem apenas para orientar

de outras incapacidades que condicionem a sua mobi-

as cores para as tonalidades claras e escuras.

lidade. Esta bandeira valida a Praia de Mira como um
destino de férias adequado a todos.
A Bandeira de Qualidade de Ouro atribuída pela
Quercus. Esta avaliação da Quercus não decorre de nenhuma candidatura das autarquias, como no caso da
Bandeira Azul, sendo da responsabilidade da própria
associação, que baseia a sua decisão, apenas na avaliação da qualidade da água das praias, tendo por base
as análises realizadas à mesma. Para ter “qualidade de
ouro” a água tem de ter uma classificação de “excelente” nas últimas quatro épocas balneares e não pode ter
Boletim Municipal de Mira julho 2019
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Destaque
Obras de reconversão do antigo mercado
Municipal de Mira e Balneários do Estádio
Municipal já iniciaram
No seguimento do visto do Tribunal de Contas, já tive-

rios, tem como objetivo recuperar o edifício abando-

ram início as obras de reabilitação e reconversão das

nado, de modo a assegurar as condições necessárias

instalações abandonadas do Mercado Municipal de

para se dar uma nova vida ao espaço. A nova dinâmica

Mira. Recorde-se que, na presente infraestrutura, será

pretendida passa pelo funcionamento em horário alar-

construído um auditório com 270 lugares, entre outros

gado e pela criação de uma grande diversidade de ser-

espaços polivalentes.

viços que atraiam os mais variados públicos e eventos

O projeto, financiado em 85% por fundos comunitá-

culturais.
Antigo mercado de Mira

Iniciaram- se também, já no mês de Maio, as obras dos

tório, instalações sanitárias acessíveis para o público,

novos balneários para o Estádio Municipal.

bem como, bancadas.

Este projeto contempla quatro balneários acessíveis

Trata-se de uma obra de grande importância, já que irá

para equipas, dois balneários para treinadores, uma

contribuir para a melhoria das condições de utilização

lavandaria/rouparia e zona técnica, um posto médico,

dos atletas do estádio municipal, colmatando uma la-

uma sala de arrumos para equipamentos de jogos,

cuna há muito existente.

uma sala polivalente e uma sala de apoio, um escriComplexo desportivo
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Destaque
Município consegue financiamento comunitário
para recuperação dos antigos viveiros da
Barrinha, encontrando-se já aberto o concurso
público para a execução da obra

Barrinha

A Câmara Municipal vai investir 354 mil euros na requali-

vos passadiços que facilitem a circulação, a limpeza de

ficação dos viveiros da Barrinha, após um longo proces-

tanques e caminhos e a requalificação do centro ambien-

so negocial com o Instituto da Conservação da Natureza

tal, que será instalado na estrutura já existente, que será

e das Florestas (ICNF), que culminou numa candidatura

ampliada.

bem-sucedida, a fundos comunitários. Foi um processo

Um papel muito importante estará reservado para o

demorado e trabalhoso mas que irá dignificar e transfor-

Centro Ambiental, que terá um espaço de exposições

mar completamente aquela zona. Este projeto impôs a

que contará com o apoio dos pescadores de arte-xáve-

necessidade de negociar a cedência da gestão dos vivei-

ga, onde irão ensinar a reparar redes e partilharão expe-

ros com o ICNF, assim como, assegurar o financiamento

riências/conhecimento. O apoio científico do projeto será

para a intervenção, através de uma candidatura ao Fundo

dado pela Universidade de Aveiro.

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). A

Os viveiros da Barrinha foram uma grande atração da

comparticipação do FEAMP será de 301 mil euros, caben-

Praia de Mira nas décadas de 50 a 70 do século passado,

do à Câmara de Mira assegurar a verba em falta.

num período pré-parques aquáticos e oceanários, mas

O acordo com o ICNF só foi possível após o Governo ter

acabaram por encerrar no final da década de 1990, devi-

aprovado, em Conselho de Ministros, o decreto que pro-

do ao desinvestimento do ICNF na conservação dos tan-

cede à exclusão e submissão de áreas ao regime florestal

ques e áreas de apoio.

parcial, o que veio alterar o fim de parcelas situadas no

Os viveiros ocupam uma área de 4,5 hectares ao longo

perímetro florestal das Dunas e Pinhais de Mira.

da Barrinha, sendo a parte poente destinada às mater-

Nos termos do protocolo assinado com o ICNF, em Junho

nidades de procriação de espécies e a parte nascente,

de 2018, a autarquia assegurou, por dez anos, prorrogá-

na direção do mar, destinada ao crescimento e exibi-

veis por mais dois períodos consecutivos de cinco anos, a

ção das espécies.

gestão dos antigos viveiros piscícolas e o Centro de Educa-

O concurso público para execução das obras já está a

ção Ambiental da Barrinha de Mira.

decorrer.

Para esta área, a autarquia planeou a construção de no-
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Destaque
Autarquia adquire nova A Universidade Sénior
varredora mecânica
de Mira concluiu mais
um ano letivo em
festa!
Foi num clima de festa que se comemorou mais um ano de
aprendizagens e partilha de conhecimentos na Universidade
Sénior de Mira. A festa de encerramento do ano letivo, que
decorreu no Salão da Junta de Freguesia de Carapelhos, contou com muitos momentos de alegria e deu a oportunidade
às várias turmas de apresentarem um pouco daquilo que foi
o seu trabalho ao longo de todo o ano.
Este projeto conta com três anos de atividade, cerca de
centena e meia de alunos e, ano após ano, tem vindo a
introduzir novas temáticas, estando já previstas algumas
novidades para o próximo ano letivo de 2019/2020.
Um local primordial de encontro e um espaço ideal para,
No âmbito da renovação e reforço da sua frota de
equipamento mecânico, a Câmara Municipal de
Mira colocou ao serviço um novo equipamento de
limpeza - uma Varredora Mecânica - que representa
uma aposta clara na melhoria da limpeza dos espaços públicos do Concelho.
Recorde-se que a varredora que a Câmara Municipal
dispunha foi consumida pelo fogo de 15 de Outubro
de 2017.
Este investimento será um importante complemento para a limpeza diária das ruas do concelho, a qual
é efetuada pelos funcionários da autarquia e pelas
Juntas de Freguesia, contribuindo assim para um
melhor ambiente.
Trata-se de um equipamento que cumpre todas as
normas ambientais, com capacidade de recolha de
resíduos até 4m3 e um maior nível de trabalho, ao
nível da varredura e aspiração da via pública, nomeadamente na recolha de areias. A Câmara Municipal acredita que, com a utilização deste novo
equipamento, ir-se-á conseguir obter resultados de
maior eficiência, uma vez que, para além da aspiração, a varredora está também equipada com um
sistema de pulverização, que permite a lavagem do
pavimento e de outras infraestruturas.
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diariamente, ocupar a mente com novos conhecimentos
e com momentos de convívio e de confraternização, para
além das várias visitas de estudo que decorreram durante
o ano. Da Informática, ao Inglês, passando pela Literatura
e Música, nesta universidade existem disciplinas para todos os gostos.
Nunca é tarde para aprender…

Destaque
Município disponível para obras de
requalificação no Centro de Saúde de Mira
Por iniciativa do Sr. Presidente da Câmara de Mira decorreu, no dia 19 de fevereiro, na Administração Regional de Saúde, uma reunião, no sentido de acertar
os pormenores das obras do Centro de Saúde de Mira.
Nesta reunião, a Sra. Diretora Regional da Saúde assumiu o compromisso de identificar como prioritário a
intervenção no referido Centro de Saúde, tendo para o
efeito, comunicado à Secretaria de Estado da Saúde, a
necessidade imperiosa destas obras.
Estas obras ascendem ao valor de 700 mil euros e
passam pela substituição da cobertura e da caixilharia, bem como, pela melhoria da eficiência energética do edifício.
O Presidente da Câmara de Mira assumiu que, se esta obra obtiver financiamento comunitário, o Município de Mira
assumirá a componente nacional, ou seja, 15% do investimento total da obra, apesar de se tratar de um equipamento
pertencente à Administração Central.
Considera ainda que as obras, nesta infraestrutura, são bastante necessárias e urgentes, face ao avançado estado de degradação do referido edifício, pelo que solicitou à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,
a inscrição deste projeto no Pacto de Desenvolvimento e Coesão, instrumento que identifica as intervenções
prioritárias da região.

Reunião de Câmara descentralizada decorreu
na Escola Secundária de Mira
O Executivo Municipal promoveu uma Reunião de Câmara descentralizada e temática na Escola Secundária de
Mira, abordando temas ligados à Educação e à Juventude.
Numa sessão muita participada, os alunos da Escola Secundária
tiveram oportunidade de assistir à reunião do Executivo Municipal, tendo participado ativamente e colocado questões.
O Presidente, Raul Almeida, anunciou que irá avançar
com a elaboração do Plano Estratégico Educativo Municipal. Este documento, que contempla a Revisão da Carta
Educativa (que data de 2007), será também um manual
de trabalho e de reflexão, que tem como objetivo desenvolver um modelo de educação, assente num projeto que
surja da comunidade e se dissemine, em conjunto com
algumas das melhores práticas ao nível nacional e internacional, procurando coletivamente um modelo de excelência
para o concelho.
Nesta reunião de Câmara foi ainda aprovado o Regulamento que permitirá criar o Conselho Municipal da Juventude. O
Presidente da Câmara Municipal defendeu que esta iniciativa pretende dar mais voz aos jovens, de modo a que participem mais proactivamente nas decisões municipais e políticas.
Raul Almeida pretende, ao longo deste mandato, promover várias reuniões descentralizadas, aproximando, deste
modo, a comunidade ao poder local.

Boletim Municipal de Mira julho 2019
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Destaque
Mapa de Candidaturas a Fundos Comunitários
Atualmente, o aproveitamento de todas as potencialidades do novo quadro comunitário Portugal 2020 continua
a ser uma estratégia deste executivo. O Município de Mira tem já em carteira um conjunto de projetos de investimento que já estão a ser executados, outros aprovados em fase de contratação pública e outros a aguardar
decisão de apreciação por parte das Entidades de Gestão que, no seu conjunto, ascendem a um montante de
aproximadamente € 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil euros). São projetos estruturantes e que vão por
certo marcar o futuro do nosso Concelho.
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Ambiente e Proteção Civil
Recolha de “monstros” Lavagem e desinfeção
de contentores

No âmbito do recente contrato de recolha de resíduos
sólidos urbanos celebrado com a SUMA, está já a decorrer a primeira fase de lavagem e desinfeção de todos os contentores de depósito de lixo do concelho.
Esta intervenção abrange cerca de 750 contentores e
visa melhorar a salubridade e higiene do serviço de recolha de resíduos que é prestado à população, contribuindo para uma melhor saúde pública.
Recorde-se que, nos termos do contrato, esta ação irá ser
concretizada de 3 em e 3 meses em todo o concelho. De
salientar ainda que, durante a época balnear, será efetuada semanalmente na Freguesia da Praia de Mira.
Apelamos aos munícipes que tenham sempre os devidos cuidados na deposição do lixo, utilizando sacos
bem fechados e evitando despejar matérias líquidas,
brasas ou cinzas nos contentores.

Os velhos “monstros” (eletrodomésticos e equipamentos de grande porte) que já não quer, são má companhia em casa e pior vizinhança na rua! Livre-se deles!
Marcações de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 18h00, através
do número 239161073. Recolha Gratuita!

O Município celebrou o Dia Mundial da Árvore
No dia 21 de março, o Município celebrou o Dia Mun-

beiros Voluntários de Mira, GNR e das Juntas de Fre-

dial da Árvore, com a 6ª edição do Vale a Pena Verde

guesia. Esta atividade teve como objetivo sensibilizar,

Novo. A iniciativa decorreu no Pinhal da Gândara, em

principalmente a população escolar e a comunidade

Portomar, com a colaboração dos alunos do Agrupa-

mirense no geral, para a necessidade de se adotarem

mento de Escolas de Mira, das IPSS’s do Concelho,

comportamentos de defesa do património natural.

funcionários do Município, Sapadores Florestais, Bom-

Boletim Municipal de Mira julho 2019
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Ambiente e Proteção Civil
Preparação da Época Balnear

Preparar a época balnear implica fazer a “rodagem” das

tos de apoio à zona balnear, nomeadamente, novos

areias, de forma a criar um perfil de praia que otimize a

chuveiros, novos passadiços e zonas de repouso para

sua utilização. Assim, à semelhança do que se passou

pessoas com mobilidade condicionada. Estas iniciati-

nos últimos anos, o Município de Mira, em protocolo

vas decorreram numa postura de colaboração com os

com o Regimento de Engenharia de Espinho, desenvol-

concessionários, de forma a contribuir, cada vez mais,

veu estes trabalhos com recurso a maquinaria pesada

para a excelência das nossas praias. Apesar da reali-

do exército. Em simultâneo, foi realizada a limpeza do

zação destes trabalhos preparatórios, o Município de

areal, com os meios mecânicos da autarquia, para re-

Mira relembra que, sem a colaboração de todos, é im-

moção de resíduos e peneira das areias. No final dos

possível manter a praia limpa e pede a cooperação dos

trabalhos, foram colocados os restantes equipamen-

veraneantes nesse sentido.

Dia Mundial dos Oceanos

No dia 8 de Junho, a Câmara Municipal de Mira, junta-

O Centre for Functional Ecology - Science for People &

mente com a Adamastor – Associação de Nadadores

the Planet, da Universidade de Coimbra, em colabo-

Salvadores de Mira, realizou um evento de limpeza nos

ração com o Colégio Rainha Santa Isabel, associou-se

areais das praias do concelho, integrado na XIV edição

também a esta iniciativa, no âmbito de um projeto de

do “Deixa Apenas a Pegada”.

investigação.

Esta iniciativa, para a qual a Câmara Municipal lançou
o desafio às Associações concelhias e convidou todos
os munícipes e concessionários a participar, teve lugar
na Praia de Mira e na Praia do Poço da Cruz. A ação
contou ainda com a parceria da Associação da Arte-Xávega, dos Agrupamentos de Escuteiros de Mira e do
Seixo, dos concessionários, das diversas Associações
do concelho e da SUMA.
A recolha e quantificação dos resíduos, existentes no
areal das praias do concelho, teve como objetivo primordial alertar para o grave problema dos resíduos
nos oceanos e nas praias, bem como, incentivar para
boas práticas ambientais, contribuindo assim para a
melhoria da qualidade de vida e do ambiente, através
da responsabilização de cada cidadão.
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Ambiente e Proteção Civil
Município e Associação Adamastor celebraram
protocolos para reforço da vigilância das nossas
Praias, dentro e fora da época balnear
A Câmara Municipal de Mira celebrou recentemente

Ainda em Maio, ambas as entidades tinham assinado

um protocolo com a Associação Adamastor – Asso-

um outro protocolo relativo ao projeto de Serviço de

ciação de Nadadores Salvadores de Mira para, no ano

Prevenção ao Afogamento (SPA), que assegurou a vigi-

de 2019, realizar a Vigilância e Segurança Balnear nas

lância dos banhistas no período que antecedeu a épo-

Praias do concelho, dentro e fora da época balnear.

ca balnear e que irá assegurá-la também no período

Existe uma crescente preocupação com o bem-estar

entre 15 de Setembro e 31 de Outubro.

dos utilizadores das nossas praias e uma importância

Este projeto tem na base uma equipa de Nadadores

cada vez maior ao nível da segurança e informação

Salvadores, convocada em períodos nos quais sejam

presente nas mesmas. Por isso mesmo, é da maior

necessários elementos para prevenção aquática, situa-

importância que, em caso de risco e, especialmente,

ções que sejam identificadas com risco de afogamen-

quando exista a necessidade de uma ação incisiva em

to, ou qualquer outro enquadramento válido, de forma

situações de emergência, essas mesmas situações es-

a prestar assistência e a minimizar, ao máximo, as pro-

tejam acauteladas. Tão ou mais importante que essa

babilidades de ocorrências de riscos em meio aquático

capacidade de resposta, é a adoção de uma atitude

e, em último caso, de afogamentos.

preventiva que evite riscos para o público e o faça sen-

Não obstante esta aposta de vigilância por parte do

tir seguro. O investimento assumido pela Autarquia,

Município, alertam-se todos os utilizadores para que

no valor de 33.345 euros, permite o recrutamento de

evitem comportamentos de risco, recomendando-se

Nadadores-Salvadores, de forma a ser garantida a se-

sempre prudência e cultura de segurança.

gurança e o salvamento dos banhistas e veraneantes,

A segurança da prática balnear, em primeira ins-

através de uma eficaz vigilância balnear.

tância, depende de si!
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Ambiente e Proteção Civil
Sessões de Esclarecimento sobre limpeza
de terrenos
O Município de Mira, juntamente com as Juntas de Freguesia, a Guarda Nacional Republicana e os Bombeiros
Voluntários de Mira, promoveu, nas respetivas freguesias do concelho, sessões de esclarecimento/sensibilização relativas à Gestão de Combustíveis, Limpeza de
Matos e sobre a lei da limpeza de terrenos, que obriga
os proprietários a limpar os seus terrenos até ao dia 15
de Março de cada ano.
Durante as sessões, a GNR, os técnicos do município e
os Bombeiros Voluntários de Mira procuraram esclarecer as populações sobre as novas regras, aprovadas
pelo Governo, para a limpeza dos terrenos.

Limpeza de linhas de água
Na sequência do incêndio de 15 de Outubro de 2017,

fogo. Todo o investimento é financiado em 85%, num

o Município de Mira formalizou uma candidatura junto

total de 220 mil euros. Um dos trabalhos realizado foi

do PDR 2020, com vista à realização de uma série de

a limpeza das linhas de água.

intervenções que incidiram sobre a área afetada pelo

14

Boletim Municipal de Mira julho 2019

Turismo
Câmara Municipal promove o Município nas
maiores feiras do País!
Como forma de promoção do nosso concelho e do me-

tecnologias aplicadas às praias e atividades de nature-

lhor que temos para oferecer, o Município tem aposta-

za. Além da exposição de produtos, a Nauticampo conta

do fortemente na promoção do nosso território, tendo

também com atividades interativas, de experimentação e

estado presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL),

debate de ideias, sobre as várias modalidades expostas.

na Nauticampo e na Feira Ibérica de Turismo (FIT).

Relativamente à FIT, este foi o sexto ano consecutivo

Na BTL, o Município esteve presente com a Comuni-

que o Município de Mira marcou presença. Enquanto

dade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM) e o

Município fundador do certame, a presença no mesmo

Turismo Centro de Portugal. Participou no programa

assume, a cada ano que passa, maior importância, re-

“As Mulheres e os Lugares da Região de Coimbra” e

presentando um elevado retorno no sector do turismo

apresentou o projeto “Gândara Tour Sensations”.

no Município.

Já a Nauticampo é uma feira muito procurada pelos

Este ano elegemos, para divulgação do Concelho, qua-

amantes de atividades de lazer e de outdoor. A presen-

tro produtos que representam a nossa essência e o

ça do Município neste evento resultou da parceria com

que de melhor temos para oferecer: Praias, Natureza,

a Universidade de Aveiro, para o desenvolvimento de

Gastronomia e Alojamento Local.

Ação Social e Educação
Criação do Centro de Informação Autárquico ao
Consumidor
Foi celebrado entre o Município de Mira e a Direção Geral
do Consumidor, o Protocolo para a Criação do Centro de
Informação Autárquico ao Consumidor – CIAC.
O Protocolo foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Mira, pela Senhora Diretora Geral do Consumidor, Ana Catarina Fonseca e pelo Senhor Secretário de
Estado da Defesa do Consumidor, João Torres.
Mira torna-se, assim, o 86.º Município a ter um gabinete com este serviço disponível, que irá funcionar
na Câmara Municipal. Procura-se, com a assinatura
deste Protocolo, ajudar os munícipes a obter respostas mais rápidas, eficazes e assertivas, em matéria de defesa do consumidor.
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Ação Social e Educação
Celebração de Protocolo em defesa dos direitos
humanos
A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género as-

dade e expressão de género e características sexuais.

sinou com a Comunidade Intermunicipal de Coimbra,

No sentido de garantir efetividade e impacto, os novos

no passado mês de Junho, protocolos da nova geração

protocolos prevêem a designação de dois/duas conse-

de Cooperação para a Igualdade e a Não Discrimina-

lheiros/as para a igualdade, um externo e um interno,

ção, abrangendo, deste modo, o Concelho de Mira.

bem como, a criação de uma Equipa para a Igualdade

Os protocolos estabelecem linhas orientadoras segu-

na Vida Local, que tem como principal competência ga-

ras no percurso dos municípios, no âmbito da Estra-

rantir a coordenação, implementação e avaliação das

tégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação

medidas dos protocolos, com um período de vigência

– Portugal Mais Igual (ENIND). Vêm também, junto das

de três anos.

populações, contribuir para o desenvolvimento de

A Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade,

uma cultura de direitos humanos, igualdade entre mu-

Rosa Monteiro, homologou os protocolos.

lheres e homens, não discriminação e não-violência.
A nova geração de protocolos prevê intervenção em
três grandes áreas: promoção da igualdade entre mulheres e homens e destaca-se, pela primeira vez, a
prevenção e combate de todas as formas de violência
contra as mulheres e violência doméstica, incluindo a
violência no namoro e as práticas tradicionais nefastas,
como a mutilação genital feminina e os casamentos infantis, precoces e forçados e a prevenção e combate à
discriminação, em razão da orientação sexual, identi-

VirtuALL será uma realidade em Mira

Em parceria com a Adelo, o Município avança para sala

promove o empreendedorismo e a inovação social, como

tecnológica para a prevenção, diagnóstico e para a moni-

forma de gerar novas soluções.

torização da população idosa.

Uma das componentes desta sala é a tecnologia, que

O VirtuALL é uma Simbiose entre Inovação, Envelheci-

permitirá à comunidade idosa local usufruir de equipa-

mento e Qualidade de Vida. Um projeto que pretende de-

mentos que estimulam a capacidade sensorial e cognitiva

senvolver respostas inovadoras para o combate de pro-

melhorando, assim, a sua qualidade de vida.

blemas sociais, distintas das respostas tradicionais, que

16
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Desporto, Cultura e Eventos
Comemorações do 25 de Abril com Homenagem
às IPSS´s
Este ano, o 25 de Abril foi comemorado numa cerimónia, na qual foram atribuídas Medalhas de Mérito
de grau ouro às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Mira.
No total foram homenageadas 9 instituições:
- Associação de Idosos Mirense;
- Associação de Solidariedade Social dos Carapelhos;
- Caso do Povo de Mira;
- Centro Social Paroquial de Mira;
- Centro Social Paroquial do Seixo de Mira;
- Cercimira;
- Obra de Promoção Social de Coimbra;
- Obra do Frei Gil;
- Unidade Paroquial de Apoio da Praia de Mira.
Estas unidades são mais que merecedoras desta distinção, por todo o trabalho e esforço desenvolvidos.
Representam no Concelho, 250 postos de trabalho,
prestam serviço a 750 utentes e os orçamentos que
reúnem representam cerca de 4,8 milhões de euros.
São instituições solidárias que têm um impacto muito grande na nossa coesão social.
“Viva o 25 de Abril, Viva Mira, Viva Portugal, Viva a
Liberdade!”

Boletim Municipal de Mira julho 2019
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Desporto, Cultura e Eventos
Carnaval inclusivo e com muita folia

Os festejos do Carnaval de Mira foram, mais uma vez,

No dia 3, domingo, foi a vez do cortejo sair à rua

de muita alegria e folia, numa parceria, já com provas

na Praia de Mira, tendo como Reis do Carnaval os

dadas, com as Associações e IPSS´s do concelho.

utentes da CerciMira, o que conferiu um caracter in-

A iniciativa assume-se como forma de incentivar e

clusivo a estes festejos.

preservar a identidade das populações e tradições

O Município congratula a comunidade Escolar e as

locais, bem como, o espírito do associativismo entre

Associações participantes, pela forte adesão e em-

a comunidade.

penho nesta iniciativa, sendo que são um fator de-

Os desfiles realizaram-se nos dias 1 e 3 de Março,

terminante para o sucesso da mesma. As associa-

primeiro, com o cortejo do Agrupamento de Escolas

ções mostraram com a sua forte presença, uma vez

e IPSS´s do concelho, no centro da Vila de Mira, com

mais, a forte dinâmica associativa do Concelho.

cerca de 500 participantes.

Dia da Criança
O Dia Mundial da Criança foi comemorado no Jardim do Visconde, com a presença de centenas de crianças,
num momento onde a animação e o entretenimento imperou entre os mais novos. Contámos com insufláveis, pinturas faciais e com a atuação dos artistas do Circo Solidad Cardinali.

20
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Desporto, Cultura e Eventos
As nossas Marchas são lindas!
O Município de Mira, como vem sendo tradição, re-

soal, em prol desta grandiosa iniciativa, garantindo

novou este ano o apoio à realização das Marchas

um espetáculo de luz, cor, sonoridade e alegria, que

Populares, como parte integrante do calendário de

inundam as avenidas e os corações dos participan-

eventos do Município desde o ano 2002. Marcando

tes e do público que atraem.

o início do Verão, das noites grandes e quentes, da

O Executivo Municipal agradece a entrega e abne-

alegria dos festejos dos Santos Populares, as Mar-

gação de todos os que tornam possível este maravi-

chas saíram novamente à rua para deslumbrar com

lhoso espetáculo de cor, luz e coreografia com que

um espetáculo de qualidade e de grande adesão e

mais um ano nos brindaram. Foram duas noites de

participação dos mirenses.

magia, fruto do excelente trabalho que vai ganhan-

Muito nos orgulha o caráter voluntário da partici-

do forma ao longo de meses.

pação de todos os organizadores e participantes

As marchas do concelho estão de Parabéns! O nosso

que, num verdadeiro desafio à imaginação, todos

muito obrigado!

os anos abdicam de muitas horas da sua vida pes-

Desporto, Cultura e Eventos
Duas mil pessoas marcaram presença na
Corrida Solidária Altice

Além da presença de cerca de 2 mil pessoas, a edição

de 2 milhares de concidadãos, por motivos de uma ati-

de 2019 da Corrida Solidária Altice Portugal, que se rea-

vidade tão altruísta e benévola e, em último, mas não

lizou este ano em Mira, ficou ainda marcada por uma

menos importante, a presença de uma das maiores

ação de responsabilidade social, através da entrega de

empresas nacionais, a Altice Portugal, que ombro a

cerca de uma centena de tablets ao Agrupamento de

ombro connosco, enfrentou uma das maiores adversi-

Escolas de Mira, promovendo uma vez mais a desma-

dades desta região. Nestes meus mandatos, a melhor

terialização do processo educativo.

preparação das gerações vindouras tem sido um de-

A prova contou com a presença de uma das figuras mais

sígnio para que os possa ajudar a minimizar as dificul-

acarinhadas do desporto português, a atleta e campeã

dades de um mundo cada vez mais globalizado e mais

olímpica Rosa Mota, madrinha do evento. Na corrida,

competitivo. Esta atitude da Altice Portugal em dotar

para além dos vários colaboradores da Altice, do seu Pre-

o agrupamento de escolas com equipamentos tablet

sidente Executivo, Alexandre Fonseca, e do Presidente da

é de grande valor porque terá, certamente, como con-

Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, estiveram tam-

sequência uma maior e melhor preparação das nossas

bém presentes algumas figuras públicas.

crianças e jovens para um futuro que tanto tenho de-

A Corrida Solidária Altice é um evento desportivo que

sejado que seja o melhor.”

surge no âmbito da estratégia de Responsabilidade Social e Intervenção Social da Altice Portugal. A sua 1.ª
edição contou com mais de 1000 colaboradores Altice
e familiares, envolvidos neste evento solidário, que se
juntaram nesta edição, agora em Mira, para reforçar
este compromisso.
O Presidente do Município de Mira, considerou que:
“Esta iniciativa revestiu-se de grande importância para
o concelho a vários níveis, nomeadamente, um orgulho em ter recebido a campeã olímpica Rosa Mota, em
sermos visitados, num contexto tão afável, por cerca

22
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Desporto, Cultura e Eventos
ENEE 2019 foi um sucesso... e tem vontade de
regressar a Mira!
Ao longo de cinco dias, o evento, dedicado espe-

dores e 1300 formandos. Estiveram presentes, ao

cialmente aos estudantes e profissionais de en-

longo dos cinco dias, cerca de 2500 estudantes. Feli-

fermagem, incluiu atividades lúdicas, desportivas,

citamos a organização e agradecemos a escolha do

culturais e formativas. A Ordem dos Enfermeiros

nosso Concelho!

organizou mais de 32 formações, acreditadas, que

Voltem sempre!

contaram com a participação de mais de 70 forma-

Mira e Payerne estreitam laços
Uma delegação da Câmara Municipal deslocou-se a

iniciativa simultânea em Payerne e em Mira, com o

Payerne, na Suíça, a convite da Comuna e do Centro

objetivo de mostrar o impacto da comunidade Mi-

Português de Payerne, onde vive uma grande comu-

rense emigrada em Payerne e a influência em Mira

nidade de Mirenses.

da atividade dos emigrantes, entretanto, regressa-

As três entidades acordaram, já, a realização de uma

dos desta Vila Suíça.
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Desporto, Cultura e Eventos
Mira recebe vários
eventos nos próximos
meses
O Enredo

Festival Konnections,
de 29 a 31 de agosto,
na Praia de Mira

É um espetáculo inédito e multi-performativo, criado em 2018, no âmbito do programa “Coimbra, Região de Cultura”. É o resultado de uma residência
com cruzamento de diferentes disciplinas artísticas:
música, dança, teatro, artes circenses e recurso a
gadgets de rappel ou slide.
O ENREDO é um ponto de vista sobre a nossa histó-

Nos dias 29, 30 e 31 de Agosto, a Praia de Mira vai tornar-

ria. Enquanto projeto cultural, foi desenhado para

se a capital do Drum & Bass, ao receber alguns dos me-

ser fruto de um coletivo artístico performativo, um

lhores artistas da cena nacional e internacional. A organi-

espetáculo comunitário e de envolvimento do outro

zação adianta que, para além das atuações musicais, vão

através dos sentidos.

apostar num conjunto de atividades complementares,

Não vai mesmo querer perder este momento cultu-

como conferências sobre produção musical, workshops

ral dia 17 de agosto na Praia de Mira.

e a primeira edição do Concurso Nacional de DnB step.

22.ª edição do IberoVespa

O IBEROVESPA é um encontro ibérico que junta centenas de apaixonados pela Vespa. A primeira edição deste evento realizou-se
na cidade de Évora em 1996, ano em que a Vespa celebrou o seu
50.º aniversário. Neste encontro estiveram presentes cerca de 120
vespistas, oriundos dos mais diversos pontos do país e alguns da
vizinha Espanha. Com o sucesso da primeira edição, outras se seguiram anualmente, passando, por exemplo, pelas seguintes localidades: Campo Maior, Montargil, Ericeira, Faro, Nazaré, Figueira
da Foz, Portalegre, Setúbal, Arganil, Albufeira, Armamar, Mértola,
Tomar, Pampilhosa da Serra, Santiago do Cacém, São Pedro do Sul
e, em 2018, em Moura, onde estiveram presentes vespistas dos
quatro cantos de Portugal, de Espanha e até Alemanha.
É agora a vez de MIRA receber o 22.º encontro do IBEROVESPA, nos
dias 13, 14 e 15 de Setembro.

24
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Obras Municipais
Renovação de sinalização urbana para melhorar
a segurança rodoviária

O Município realizou uma empreitada para beneficia-

tempo, remodelação e alteração da sinalização em al-

ção e remodelação da sinalização horizontal e vertical

guns cruzamentos e interseções. Ainda, este ano volta-

em todo o Concelho. Estes trabalhos consistem, fun-

rá a ser aberta uma nova empreitada, para dar conti-

damentalmente, à pintura de passadeiras, substituição

nuidade a estas intervenções.

de sinais de trânsito deteriorados pela passagem do

Requalificação da Rua Osso da Baleia
A Rua Osso da Baleia foi recentemente intervencionada com trabalhos de saneamento, asfaltamento e pinturas, reforçando a segurança rodoviária.
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Obras Municipais
Intervenções para melhoria do sistema de
abastecimento de água
Como é do conhecimento público, o sistema de

Assim, e enquanto não se concretiza a construção

abastecimento de água apresenta, há já muito tem-

da nova Estação da Lagoa, o Executivo Municipal

po, algumas anomalias, sobretudo nos níveis de fer-

pôs em marcha um plano de trabalhos que visa

ro e manganês que, apesar do seu aspeto, não são

resolver temporariamente, e de forma rápida,

prejudiciais à saúde humana.

este problema. Executámos já dois novos furos na

Face a esta realidade, o Executivo Municipal tem

Lagoa, adjudicámos um sistema de filtragem para

vindo a desenvolver estratégias e projetos para

remoção do ferro e do manganês e uma nova li-

resolver esta situação. Porque os investimentos

gação da Inova ao depósito de abastecimento de

são avultados, promoveu-se a agregação com os

Carromeu. Estes investimentos ascendem a 300

municípios de Soure e Montemor, de modo a po-

mil euros.Pretendemos assim, ultrapassar situa-

der efetuar candidaturas a projetos e a fundos

ções menos positivas, com as quais nos temos de-

comunitários.

parado e esforçado em solucionar.

26
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Obras Municipais
Ampliação da Zona Industrial do Montalvo
O Município de Mira submeteu uma Candidatura ao Aviso CENTRO-53-2018-19, no valor de
1.572.230,85€ para a expansão da Zona Industrial
do Montalvo, mais concretamente: Ampliação da
zona existente, tornando-a mais funcional e sustentável; criação de infraestruturas básicas adequadas
à ampliação (abastecimento de água, drenagem de
águas pluviais e residuais, eletricidade, iluminação
pública, e telecomunicações); capacitação e melhoria das condições de instalação de empresas; aumento da oferta de lotes, uma vez que os existentes
já se encontram plenamente utilizados e a procura
por lotes é crescente; diversificação da base produtiva concelhia, tendo em vista a fixação da população. Pretende-se assim, com esta operação, criar
uma área qualificada de acolhimento empresarial e
de atividades económicas.

Requalificação do Polo 1 da Zona Industrial
de Mira
Depois de obtida em Agosto a declaração de
conformidade ambiental, vai ser aberto o concurso público para execução das obras de requalificação do Polo1.
Recorde-se que o processo para requalificação
desta zona industrial decorre de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal, num
valor de investimento de um milhão e meio de
euros e que conta com financiamento à taxa de
85%, prevendo-se a requalificação integral de
todas as infraestruturas daquele importantíssimo polo industrial, bem como a definição das
zonas de expansão da mesma.
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Obras Municipais
Município de Mira apresenta candidatura a
fundos comunitários no valor de 2,8 milhões
de euros para melhoria do sistema de
abastecimento de água e expansão da rede
de Saneamento.
to de intervenções, em instalações da rede pública
pertencentes ao subsistema de Mira-Lagoa. Além da
melhoria das infraestruturas existentes através da
sua requalificação, pretende-se construir uma Estação de Tratamento de Água e novos reservatórios,
que permitam ter uma maior capacidade de reserva
de águas, salvaguardando períodos de maior consumo.
O projeto de saneamento de águas residuais visa
o fecho de sistemas, nomeadamente, a ligação da
rede de saneamento da Zona Industrial de Mira Polo
I e Polo II, para encaminhamento dos efluentes para
tratamento e destino final. Com este projeto será
O Município de Mira apresentou ao POSEUR (Pro-

ainda possível ligar mais de 400 habitações nos lu-

grama Operacional de Sustentabilidade e Eficiência

gares de Cabeças Verdes e Seixo, num investimento

no uso de Recursos), no passado mês de Fevereiro,

de cerca 1.359.000,00€

duas candidaturas para financiamento de projetos

Esta candidatura aos fundos comunitários do Por-

na área do abastecimento de água e expansão da

tugal 2020, só foi possível no âmbito da Empresa In-

rede de saneamento.

termunicipal que está a ser constituída (Mira, Mon-

O Projeto de Abastecimento de Água, no valor de

temor e Soure), uma vez que o referido programa

1.477.000,00€, tem por objetivo a melhoria da qua-

só permite candidaturas que envolvam áreas terri-

lidade da água no concelho e engloba um conjun-

toriais de três ou mais concelhos.

Mira recupera dos danos provocados pela
tempestade Leslie
A Câmara Municipal tem desenvolvido diversas operações para resolução dos danos provocados pela
tempestade Leslie, do passado mês de Outubro de
2018. Exemplo disso tem sido a remoção de árvores
caídas ao longo das vias de circulação e pista Ciclopedonal, reparações diversas nas escolas municipais e sinalética rodoviária, reposição do pórtico de
entrada do Concelho nos Leitões, nova cobertura no
palco das Varandinhas de São Bento, entre outras
intervenções.

28
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Obras Municipais
Palheirinhos
Completamente consumidos pelos incêndios de 2017, os novos Palheirinhos já chegaram! Estas infraestruturas, que simbolizam os antigos Palheiros da Praia de Mira servirão de apoio às iniciativas do Município.

Ponte Pedonal do Casal em fase final de
construção
A nova ponte pedonal do Casal já está no local e praticamente pronta para a utilização de todos os que pretendam utilizar a pista-ciclo pedonal. Recorde-se que esta foi também uma das infraestruturas que ardeu
nos incêndios de Outubro de 2017.

Boletim Municipal de Mira julho 2019

29

BOLETIM
MUNICIPAL
MIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA | JULHO 2019
Praça da República 3070-304 Mira
Tel: 231 480 550 • Fax: 231 458 185
geral@cm-mira.pt • www.cm-mira.pt

