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empresas e agências municipais

O Notícias de Gaia aborda neste suplemento
mensal a posição dos diferentes partidos políticos
face às empresas municipais de Vila Nova de Gaia.
Para tal, contactou as diversas facções a fim de
ouvir as diversas opiniões acerca da importância
das empresas para o município.

Jorge Sarabando, deputado municipal da CDU,
declarou que "a criação de empresas municipais
pode justificar-se pontualmente e está
contemplada na Lei.

Mas a proliferação de empresas e agências
municipais, como acontece em Vila Nova de Gaia,
dificulta a fiscalização democrática da sua gestão
pelos órgãos autárquicos eleitos.

Além disso, podem tornar-se um sorvedouro
de despesas evitáveis, parte das quais

destinadas a alimentar amigos e compadres,
e clientela partidária em geral."

Referiu ainda que no caso da CDU estar no
poder extinguiria "Águas de Gaia", "Gaiurb" e
"Amigaia" uma vez que para os comunistas são
"aquelas cuja gestão mais dúvidas levanta e mais
descontentamento tem gerado".

O presidente do PS Gaia considera as
empresas municipais como "sorvedouros de

dinheiro e agências de emprego político." Diz ainda
que pretende "salvaguardar os funcionários, mas
mudar o modelo de gestão, mais orientado para
os serviços e menos para a politização."

O socialista defende que uma das medidas a
ter em conta será uma auditoria externa às contas.

"Não compreendemos que os funcionários da
Câmara e das EM estejam a ser alvo de políticas
de 'corte' enquanto as assessorias
principescamente pagas se multiplicam" - afirma
Eduardo Vitor Rodrigues, em resposta ao Notícias
de Gaia.

Não referiu no entanto quais as empresas
municipais que dissiparia, caso estivesse no poder.

"As empresas municipais, em Gaia,
empobrecem a democracia local", quem o afirma
é o deputado municipal do Bloco de Esquerda,
Eduardo Pereira. E vai mais longe: "a experiência
das empresas municipais tem sido marcada por
uma estratégia de desresponsabilização,
compadrio e despesismo".

Na opinião do Partido, "as empresas
municipais e os cargos têm servido à Câmara para
distribuir cargos e privilégios".

O deputado diz ainda que "em 2009 serão cerca

de 30 milhões de euros a sair dos cofres da
Câmara, a titulo de subsídios e de transferência
de capital, para serem geridos por um grupo de
administradores e gestores que os gaienses não
elegeram".

Eduardo Pereira afirma serem necessárias
mudanças, através da adopção de políticas
rigorosas.

Adianta ainda ser fulcral "pôr fim à arrogância e
insensibilidade social que tantas vezes têm sido a
marca da actuação da empresa Gaia Social."

Refere ainda ser necessário rever o
relacionamento com o Futebol Clube do Porto no
âmbito da Fundação PortoGaia "de modo a corrigir
a situação escandalosa dos últimos anos".

A Energaia não escapa a criticas e desta vez o
Bloco de Esquerda afirma que a agência "tem sido
invisível" no que respeita à eficiência energética
do municipio gaiense.

O partido defende que "Vila Nova de Gaia deve
orientar-se cada vez mais no sentido de procurar
captar investimentos em sectores produtivos, em
vez de continuar a priveligiar os grandes
investimentos no sector imobiliário, de cariz
especulativo".              Patrícia Correia

empresas e agênciasmunicipais
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A Gaiasocial, EEM é mais uma das empresas
municipais patentes no concelho de Vila Nova de
Gaia. A criação data de 2000, a partir do qual
começou a gerir o parque habitacional social. Os
principais objectivos desta empresa assentam no
desaparecimento de barracas, reabilitação e
recuperação do parque habitacional social e
ampliação do mesmo.

Ao longo desta existência, a empresa munici-
pal investiu cerca de 10 milhões de euros, os quais

Gaiasocial... uma aposta na melhoria
da qualidade de vida dos m unícipes

foram utilizados na
recuperação e
requalificação do
parque habitacional.
Comparticipado pelo
Instituto de
Habitação e
Reabilitação Urbana,
a Gaiasocial já
adquiriu e construíu
2566 fogos
habitacionais.

Uma das
missões desta
empresa é contribuir
para o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentado do
concelho, através de
uma coesão social,
salvaguardando os
interesses dos
munícipes mais
carenciados.

A Gaiasocial promove a gestão e a participação
dos empreendimentos, a melhoria das condições
de vida, assim como a adequada administração
patrimonial e social. É também da competência
da empresa garantir um bom estado de
conservação nas habitações e edifícios. Assim
sendo, torna-se necessário averiguar as
necessidades habitacionais, de acordo com a
organização e o rendimento dos agregados
familiares, por forma a adequar a oferta de novos
fogos habitacionais. A empresa encarrega-se
também por zelar pela conservação e manutenção
dos parques habitacionais, bem como fixar as
rendas e valores de renda dos mesmos.

É neste seguimento que a Gaiasocial está a
tomar medidas no sentido de reforçar o apoio à
população mais idosa ou as famílias com filhos
estudantes. Esta medida abrange toda a
população que reside nos empreendimentos
sociais, consistindo numa redução do valor da
renda da casa.

De acordo com Marco António Costa, presidente

da entidade empresarial municipal de habitação,
"a crise actual tem um óbvio reflexo social em todas
as pessoas, especialmente nas classes mais
desfavorecidas. Por isso, sentimos a necessidade
de tomar algumas medidas de reforço do apoio
social, tendo em conta as informações que os
serviços da Gaiasocial nos fazem chegar".

O presidente da empresa municipal vai levar a
reunião de câmara a alteração do regulamento
municipal de rendas. Assim, os residentes com

idade igual ou superior a 65 anos com uma pensão
de reforma, invalidez, velhice ou de sobrevivência
inferior a 450 euros, vão ter um corte para quase
metade do montante a pagar pela mensalidade.

Já relativamente à população com filhos
estudantes, esta será contemplada com uma
dedução no valor da renda, caso existam filhos a
estudar a partir do 9º ano de escolaridade. Esta
medida vai contemplar 137 jovens residentes no
parque habitacional social. A dedução feita será
de 25% para os estudantes que estejam a
frequentar a escola do 9º ao 11º ano e de 50% para
os estudantes do 12º ano e ensino superior.

Como é já sabido, em Setembro de 2007, a
GaiaSocial propôs-se a tornar na primeira
empresa municipal de habitação certificada, no
âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, a nível
nacional. Este Sistema de Gestão da Qualidade
fundamenta-se na observação do desempenho
dos processos da empresa e dos requisitos da
qualidade. Em Novembro de 2008, a SGS - Serviços
Internacionais de Certificação confirmou que o
sistema de gestão está concebido, implementado

e mantido de acordo com os requisitos da norma
de referência. Assim sendo, a GaiaSocial
demonstra aptidão para atingir os objectivos e
realizar esta Política de Qualidade.

Quando questionado pelo Notícias de Gaia a
cerca do Certificado de Qualidade recebido
recentemente, o Conselho de Administração da
GaiaSocial afirmou que "o mais relevante desta
certificação, e que se prende com o objectivo de
serviço público, é o efeito externo, a qualidade dos

serviços prestados
às populações". O
Conselho de
Administração da
Gaiasocial destacou
também o trabalho
efectuado pelas 15
mil pessoas que
trabalham para a
empresa. Pessoas
essas que
trabalham em prol da
melhoria da
qualidade de vida
dos munícipes que
residem nos
empreendimentos
sociais.

Ao que se
conseguiu apurar
existem ainda fogos
degrados dentro do
município. Perante

esta situação, o Conselho de Administração da
empresa referiu que "vamos iniciar dentro de dias
o processo de reabilitação de mais 19
empreendimentos de habitação social, que
correspondem a 1353 fogos, ao abrigo do
programa PROHABITA". Mais: "efectuámos uma
pré-candidatura no Instituto de Habitação e
Reabilitação Urbana, prevendo-se a apresentação
duma candidatura ao abrigo do regime especial
do PROHABITA para a criação e reabilitação de
equipamentos sociais em determinados
empreendimentos do concelho, tendo já sido
obtido um parecer favorável pela Rede Social
Concelhia". O mesmo conclui dizendo que "nas
habitações sociais foram realojados 3 155
agregados familiares, abrangendo um total de
cerca de 15 mil pessoas, representando 4% do
total de população no concelho. Até ao final do ano,
vamos avançar com a aquisição de mais 200 fogos,
por forma a satifazer um significativo número de
pedidos de habitação, decorrentes de condições
habitacionais degradadas.

Susana Oliveira
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Por iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia foi criada, através de um contrato com o
Programa SAVE II da Comissão Europeia, em
1999, a ENERGAIA - Agência Municipal de Energia
de Gaia - que está desde 2003 instalada na Casa
de Ferradores, junto ao Cais de Gaia.

A energia, mais do que nunca, é actualmente
um bem decisivo no desenvolvimento económico
e social, obrigando os vários organismos a
prestarem uma atenção especial a este tema.

Fenómenos como a degradação da qualidade
do ar, ou as alterações climáticas, estão
intimamente relacionados com o consumo de
energia e representam sinais de alerta claros para
a necessidade de reflexão, mas mais importante
ainda, sinais de intervenção sobre a sociedade.

A ENERGAIA, como entidade capaz de pensar
e agir na área da energia, pretende implementar
uma política energética para o concelho de Vila
Nova de Gaia, tornando este município num
exemplo, no que se refere à questão de recursos
naturais e à política de energia e ambiente.

Em 2002, ano em que terminou o contrato com
a Comissão Europeia, a ENERGAIA entrou numa
nova fase, abraçando o objectivo da auto

Energia e inf ormação gaienses
bem entregues

Notícias de Gaia (NG) - A Gaia Global foi uma boa aposta?
Luís Castanheira (LC) - O projecto Gaia Global marcou o início de uma

política municipal para o governo electrónico. Já em Março de 2006, como
consequência deste projecto, Vila Nova de Gaia ocupou o terceiro lugar do
ranking nacional, num estudo desenvolvido pelo Instituto de Empresa de
Madrid relativo ao grau de desenvolvimento de serviços de governo
electrónico municipais. Os objectivos fundamentais do projecto prendem-
se com a acessibilidade da informação e a desmaterialização de processos
e serviços, com o consequente aumento da eficiência. Actualmente, dado
o sucesso e grau de desenvolvimento do projecto, a exploração do mesmo
passou a ser da total responsabilidade da Câmara Municipal.

NG - Em que consiste o projecto Parceria entre cidades Europeias e
Asiáticas para a promoção das Energias Renováveis em meio urbano?

LC - Este foi um projecto internacional, desenvolvido em parceria com
as cidades e Leicester e Rajkot, no Reino Unido e na Índia respectivamente,
com o apoio do programa Ásia Proeco da União Europeia. O objectivo
fundamental do projecto, alcançado com assinalável sucesso era o da
transferência de conhecimento, de forma a desenvolver estratégias para
as Fontes Renováveis de Energia em cada uma das cidades parceiras.

NG - Que conselhos daria aos cidadãos para poupar energia e
dinheiro?

LC - Apesar da abrangência da questão e do reduzido espaço aqui
disponível para resposta, de uma forma geral poder-se-á dizer que a
prioridade deve ser dada à redução nos consumos, incluindo o consumo
de bens e serviços. Por outro lado, quando a utilização de bens e serviços
é absolutamente necessária deve-se atender às estratégia de reduzir,
reutilizar e reciclar, assim como à eficiência energética e a utilização de
fontes renováveis de energia.

sustentabilidade enquanto
organização.

Foi também neste ano que se deu
inicio aos trabalhos do Projecto Gaia
Global - projecto com recurso
intensivo a tecnologias da
informação e comunicação e que
pretende revolucionar a forma como
os cidadãos de Gaia acedem aos
serviços e conteúdos da cidade.

A ENERGAIA é assim uma
associação de direito privado
focalizada na criação e dinamização
de acções nas áreas da energia e
informação.

Deste modo dentro da energia
tem como objectivos: a dinamização
de uma política energética local,
devidamente integrada com o
desenvolvimento económico e social
do território; promoção da gestão de
energia, através da introdução de
tecnologias eficientes e da
disseminação de boas práticas com
vista à redução da factura energética;
e, promoção das energias
renováveis, potenciando a criação de
valor ao nível local e contribuindo para
a protecção do ambiente.

Já na informação os objectivos
são a melhoria do atendimento dos
organismos municipais, através da

disponibilização on-line de serviços e
reestruturação de processos internos;
disponibilização de informação útil e actualizada,
através de sites orientados a todos aqueles que

tenham qualquer tipo de relação com o concelho;
e a disponibilização de meios de acesso à internet,
através da criação de espaços públicos gratuitos
ao dispor do cidadão.

A ENERGAIA assume-se como
um centro de competências nas
áreas da energia, ambiente e
sociedade de informação.

E porque cerca de 85% da energia
consumida em Portugal é importada
e de origem fóssil (petróleo, carvão e
gás natural), a ENERGAIA
estabeleceu uma parceria entre
cidades europeias e asiáticas para o
aumento da penetração das Energias
Renováveis em meio urbano, através
de formação, realização de
seminários e de publicações.

Assim, procedeu à identificação
do potencial, das tecnologias de
energias renováveis e de projectos
específicos com elevada valia
económica, ambiental e social para
Vila Nova de Gaia. Esta informação,
aliada ao conhecimento do mercado
das energias renováveis, faz da
ENERGAIA uma a peça chave para a
promoção destas tecnologias na
região onde Gaia se insere.

Cientes de que estas acções
contribuirão para uma melhor
qualidade de vida, estão ao serviço
da comunidade gaiense, tornando a
cidade um local propício e digno para
viver.

Rita Santos
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A empresa municipal Gaiurb tem a cargo a Gestão
Urbanística e da Paisagem Urbana de Gaia, e tem como
função servir o interesse público.

A Gaiurb foi criada em Abril de 2002 por decisão da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e tem como prin-
cipal objectivo gerir o planeamento territorial do município
e promover o enquadramento estético da paisagem ur-
bana.

A empresa tem como principais funções elaborar os
planos municipais de ordenamento do território, propor a
aprovação de operações de loteamento, participar na
elaboração o respectivo plano regional de ordenamento
do território. Mais, tem também da o parecer sobre
licenciamento e assegura a fiscalização urbanística.

Para além das funções internas esta é uma empresa
que trabalha em parceria com a câmara municipal, tendo
como função informar a autarquia sobre a integração e a
exclusão de áreas na Reserva Ecológica Nacional e na
Reserva Agrícola Nacional e ainda propor requerimento
da declaração da utilidade publica, para efeitos de
expropriação e posse administrativa.

A intervenção da Gaiurb abrange todo o território

municipal, com a área de cerca de 170 km2 -
correspondente a 1,8% do território nacional -, na qual
vivem mais de 300 mil habitantes, distribuídos de forma
muito contrastante entre o interior e o centro e litoral do
concelho.

No âmbito dos objectivos estratégicos da Gaiurb,
inserem-se a requalificação urbana e ambiental do
concelho, integrando-se as questões urbanísticas num
processo de desenvolvimento sustentado de um território
municipal melhor estruturado, onde se possa viver com
mais qualidade ambiental, mais emprego, maior mobilidade
e com construção de melhor qualidade.

Nesta perspectiva, a empresa municipal desenvolve
estudos que se traduzem em instrumentos de planeamento
e projectos de iniciativa pública destinados a concretizar
as políticas municipais no que respeita à programação
estratégica, à regulação da edificação e ao projecto do
espaço público e infra-estruturas. Estes instrumentos
materializam-se em Planos ou Estudos Urbanísticos.
Enquanto Planos, têm que ser elaborados de acordo com
a legislação vigente. Enquanto Estudos Urbanísticos,
devem conformar-se com o PDM e/ou outros instrumentos

em vigor.
A Gaiurb é sempre norteada pelos grandes objectivos

estratégicos para o concelho, vem promovendo e
controlando o processo de urbanização do território,
através de uma intervenção qualificadora ao nível do
sistema natural, da mobilidade.

Neste contexto, são actividades principais, apreciar
projectos urbanísticos de construção, reconstrução,
ampliação, alteração, conservação, remodelação, e
demolição de terrenos, aconselhamento técnico, definir
condições técnicas, apreciar pedidos de ocupação da
via pública e analisar queixas e reclamações, verificar
pedidos de licenciamento, aditamentos e controlar prazos
de apreciação de processos. O território do concelho
está dividido, para efeitos de organização de trabalho,
em seis unidades de gestão que permitem, por um lado, o
agrupamento de freguesias com características
morfológicas e geográficas comuns e, por outro,
sistematizar e gerir com mais eficiência recursos de
apreciação processual, pelo acumular de experiências e
conhecimento a nível territorial, garantido equidade,
transparência e rigor, com reflexo na qualidade dos
projectos apresentados pelos particulares.

É introduzida, assim, uma escala adequada à gestão
urbanística dos pedidos de licenciamento, para uma melhor
integração urbanística e paisagística do concelho e
qualificação do espaço público.

É missão da Gaiurb, desenvolver no município uma
política urbanística de excelência, não permitindo que
desvios às regras e regulamentos estabelecidos
contrariem aquele objectivo.

Para que o ambiente urbano se torne mais agradável,
a Gaiurb iniciou de forma inovadora uma acção
fiscalizadora pedagógica e correctiva junto da população.

As actividades principais da empresa municipal
passam pelo desenvolvimento de acções de fiscalização;
informar todas as irregularidades detectadas
(nomeadamente no que respeita ao estado de
conservação dos arruamentos, espaços livres e imóveis
urbanos); organizar, instruir e informar os processos de
contra-ordenação; assim como promover o andamento e
acompanhamento nos termos da lei. No fundo, organizar,
instruir e informar processos administrativos com base
nas reclamações apresentadas pelos munícipes.

Esmeralda Aguiar

Planeamento Urbanístico Municipal
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A Gaianima é uma empresa municipal,
instituída pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, assumindo-se como um instrumento de
gestão autárquica. A criação data de 31 de Maio de
2001. É uma empresa que actua, sobretudo nas
áreas do desporto e da cultura, assegurando a
realização de actividades.

Os principais objectivos assentam: na construção,
exploração, gestão e manutenção de equipamentos
públicos municipais, relativos ao património, cultural,
desporto, ciência, tempos livres, turismo e acção social;
na promoção de eventos nestas mesmas áreas e na
gestão e fiscalização de estacionamento de duração
limitada, relativo a veículos.

Dentro das áreas de acção
anteriormente referidas, a Gaianima realiza
actividades de fomento desportivo,
nomeadamente actividades de desporto
escolar, formação desportiva e organiza
selecções, torneios e eventos sócio -
educativos e de lazer.

No que respeita aos complexos
desportivos, estes estão concebidos de
forma a serem utilizados para os diversos
fins que possam advir da prática desportiva
e cultural, nomeadamente desporto de
competição e alto rendimento e actividades
de recreação e lazer. Os complexos
desportivos geridos pela Gaianima são o
da Granja, Arcozelo, Pedroso e o Complexo
Parque da Aguda.

Esta empresa municipal gere também
as quatro piscinas municipais (da Granja,
Lever, Vila D'Este e Maravedi). Estas
encontram-se abertas durante todo o ano e
estão também ao dispor das instituições
escolares e desportivas do concelho de Vila
Nova de Gaia.

Entre todo o concelho, são cinco os
pavilhões escolares geridos pela empresa.
Neste sentido, os pavilhões estão
disponíveis a toda a população em geral e
até mesmo instituições. Após o horário es-
colar são os pavilhões escolares de
Arcozelo, Canelas, Canidelo, Olival e
Carvalhos que podem ser utilizados.

Relativamente aos pavilhões municipais
geridos pela Gaianima, estes são
usufruídos por escolas, clubes,
colectividades, associações e entidades
desportivas privadas. Os pavilhões
municipais em questão são o Pavilhão Mu-
nicipal de Gaia, Arcozelo, Gulpilhares, Grijó,
o Pavilhão Gimnodesportivo de Crestuma,
o Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena
e o Pavilhão Municipal Dr. Miranda de
Carvalho.

Um dos próximos eventos a ser
organizado pela Gaianima, a nível desportivo
é o Torneio Internacional Gaiabasket. Este
irá decorrer nos dias 9, 10 e 11 de Abril, no
âmbito das comemorações dos 100 anos
do Futebol Clube de Gaia. É um torneio que
vai contar com equipas dos escalões de Sub
- 14, Sub - 16 e Sub - 18 masculinos. O
torneio vai decorrer no Pavilhão Municipal
de Gaia, no Pavilhão do Futebol Clube de
Gaia e no Colégio de Gaia.

No que respeita a eventos culturais, o
próximo já agendado é a exposição da
instalação "...Natureza...Morta..." do
ceramista Mário Ferreira da Silva. O evento
vai ser inaugurado no dia 23 de Abril, pelas
21h, estando nas Galerias Diogo de Macedo
até ao dia 12 de Julho.   Susana Oliveira

GaiAnima  jovens e f omenta
despor to
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Entre 1948 e 1998 existiam em funcionamento os
Serviços Municipalizados de águas e saneamento de Vila
Nova de Gaia. O abastecimento de água em todo o
município funcionava de uma forma razoável, embora
registando perdas elevadas. O saneamento era incipiente
e não existia tratamento de águas residuais.

Modernizar os serviços era inadiável com o passar
do tempo já que, este sistema, não correspondia às
necessidades dos habitantes. Para agilizar o processo
de mudança, a Câmara Municipal transformou os Serviços
Municipalizados de Gaia na actual empresa Águas de
Gaia, no ano de 1999.

Nos últimos 10 anos o funcionamento do ciclo das
águas do município mudou substancialmente, ao nível do
saneamento, limpeza de rios e ribeiras e o
desenvolvimento da orla marítima.

O município definiu objectivos e metas a cumprir como:
águas em todo o concelho, de qualidade, todos os esgotos
recolhidos e tratados, ribeiras despoluídas, 15 km de praias
limpas com Bandeira Azul e ainda educação ambiental
para incentivar a participação activa dos gaienses em
todo o processo.

  A empresa tem como missão a gestão e exploração
dos sistemas públicos de distribuição de água potável e
drenagem e tratamento de águas residuais; assegurar a
qualidade de rios e ribeiras em aglomerados urbanos;
manutenção e apoios às zonas balneares da costa litoral
de Gaia, como também a facturação e cobrança de taxas
municipais, cuja fórmula de cálculo tenha por base os
volumes de água adquiridos à Águas de Gaia pelos
respectivos clientes.

Zonas Balneares e Praias
A empresa colabora com outras entidades

governamentais no âmbito de requalificação e manutenção
da orla marítima do município. As contínuas intervenções
das mais diversas entidades e dos concessionários da
zona tem potenciado o aumento significativo do turismo,
tornando assim a zona mais frequentada. A segurança
não ficou esquecida e por isso a sinalização referente ao
uso dos equipamentos disponíveis aumentou.

Ao longo dos últimos anos uma meta a alcançar pelo
município de Gaia é preencher os requisitos que permitem
o hastear de Bandeira Azul. O desenvolvimento
sustentável e áreas costeiras, fluviais e lacustres, a
qualidade da água e gestão balnear e a segurança para
todos tornam possível a coexistência e o aumento do
turismo a par do respeito pelo ambiente.

A excelente qualidade das praias permitiu que no ano
2008 o concelho de Vila Nova de Gaia fosse galardoado
com o maior número de bandeiras azuis do país.

Em continuidade do melhoramento e desenvolvimento
da zona costeira a Águas de Gaia, EEM, está a braços
com o projecto "Praia Acessível, Praia para todos", que
tem por objectivo tornar acessíveis as praias portuguesas
às pessoas com limitações de mobilidade.

Saneamento
Os números crescem todos os anos relativamente à

extensão do saneamento em Gaia, e foram criadas as
condições necessárias para que todas as famílias

"A empresa mantém uma relação
de par ceria com a população"

beneficiem deste serviço, que é fundamental para o
progresso do município e bem-estar dos habitantes.

Há 10 anos atrás o saneamento no concelho alargava-
se apenas a 30 mil pólos, hoje já são 130 mil pólos e com
a diferença que as águas depois de utilizadas são tratadas
convenientemente nas ETAR (Estações de Tratamento
de Águas Residuais).

Com a entrada em funcionamento das ETAR de Gaia
Litoral, Febros, Crestuma e de Lever, o ambicioso projecto
de investimentos da empresa na área do saneamento
está concluído, dispondo o concelho de uma vasta rede
de emissários e colectores.

Considerando que a rede de abastecimento de água
cobre a quase totalidade do território municipal, foi
preocupação da administração dar rápida resposta a
situações de insuficiente capacidade de transporte na
rede de distribuição por alterações na estrutura urbana,
prosseguir a manutenção preventiva da rede e dos
reservatórios, garantir a qualidade da água armazenada
e procurar tanto quanto possível a redução do volume de
perdas.

Na entrevista ao presidente José Maciel era importante
perceber se os objectivos e perspectivas da empresa
estavam a ser alcançados.

O administrador da EEM fez questão de sublinhar que
a Águas de Gaia mentem uma relação de parceria com a
população e que não tomam qualquer decisão sem
estarem muito atentos às necessidades dos munícipes.

A empresa afirma que está sempre disponível para
perceber os consumidores e arranjar soluções. "Esta
relação de parceria hoje faz-me dizer que as pessoas de
Vila Nova de Gaia tratam bem as nossas praias, têm
cuidado com as ribeiras e por essa razão fazemos
questão de manter esta parceria".

Notícias de Gaia (NG) - Do ponto de vista politico
qual é a mais-valia da empresa para os habitantes do
município?

José Maciel (JM) - A Águas de Gaia é uma empresa
instrumental da política municipal, dentro dessas linhas
como entidade instrumental desta politica nós
corroboramos na política municipal, no âmbito da área
que nos está restrita que é o ciclo urbano a água,
saneamento, águas pluviais limpeza e manutenção de
rios e ribeiras.

Portanto, numa perspectiva política posso dizer que
o trabalho desenvolvido por esta empresa pode
considerar-se muito relevante para o êxito da política
municipal porque Vila Nova de Gaia, nos últimos 10
anos, teve uma evolução extraordinária em todos os
aspectos que tem a ver com o ciclo da água
nomeadamente no saneamento. Há 10 anos haviam
menos 100 mil clientes e os esgotos eram lançados ao
meio ambiente sem qualquer tratamento. A nossa
participação teve uma importância relevante na vida
municipal e hoje as pessoas não se revêem no município
de há 10 anos. Hoje já o vêm com outra qualidade.

NG - O desenvolvimento da orla marítima de Gaia
tem sido notá vel. Todas as zonas balneares do
município já possuem bandeira azul?

JM - Sim, segundo padrões europeus a água de toda
a orla marítima de Vila Nova de Gaia tem qualificação
excelente. No âmbito da associação Bandeira Azul da
Europa temos 17 zonas balneares com qualidade da
água que permite o hastear de Bandeira Azul. Este ano,
por questões de desenvolvimento deste processo que
abrange muito mais que a qualidade da água,
apresentámos candidatura a 17 praias para ser atribuído
o galardão.

NG - Neste momento em que ponto se encontra
o funcionamento do saneamento em Vila No va de
Gaia?

JM - Eu diria que o essencial do saneamento em
Gaia está resolvido. Temos 5 ETAR's em pleno
funcionamento. 1240 km de rede de subsolo e 82
estações elevatórias. Praticamente 130 mil pólos ligados
à rede de saneamento. Eu diria que o saneamento já não
é um problema. O importante agora é manter todo este
serviço em curso.

Esmeralda Aguiar
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Nos anos 70, perante a solicitação de escolas
e outras instituições de aulas de campo e visitas
de estudo a locais adequados, foram realizadas
acções de contacto com a natureza em Parques e
Reservas Naturais já existentes no Norte. Devido
à falta de centros de acolhimento, percursos
marcados, informação e equipamentos para
desenvolvimento de actividades conexas nestas
instituições, começou-se a procurar na periferia
do Porto um local disponível para a instalação de
um 'equipamento de educação ambiental'.Então,
em 1982, o executivo autárquico de Gaia sugeriu a
possibilidade do projecto arrancar numa velha
quinta que acabava de ser comprada para a
instituição do horto municipal.

Porque a experiência em Portugal era nula
optou-se por se fazer uma visita de estudo a
diversos equipamentos com finalidades
semelhantes espalhados pela Europa.

O projecto Parque Biológico, finalmente
concluído no final de 1983, é o resultado de todas
estas experiências visitadas.

Mostrar a natureza próxima da cidade, sem fazer
uma reserva natural; mostrar a fauna, sem fazer
um jardim zoológico; mostrar a flora selvagem,
sem fazer um museu ou eco-museu, levando à
compreensão, por parte dos visitantes, da
paisagem da região e do contraste entre a
paisagem agro-florestal, que se preserva no
Parque, e a envolvente urbana. São estes os

Um campo na cidade

Instalado em 1983, pela Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia, nas periferias
da cidade, freguesias de Avintes e Vilar
de Andorinho, o Parque Biológico, que
começou com dois hectares, conta hoje
com uma área de 35 hectares, onde
vivem em estado selvagem centenas de
espécies de animais e planta.

objectivos desta empresa municipal.
O Parque Biológico não quer seguir o modelo

Jardim Zoológico, hoje ultrapassado, mas julga
que as pessoas não se contentam com vídeos ou
filmes sobre a fauna, tendo necessidade de
observar ao vivo.

Desde a abertura até hoje, o Parque Biológico
recebeu para recuperação mais de 10 mil animais.

Paralelamente, o Parque é, também, uma
Reserva Natural onde se protege e fomenta a fauna
e flora selvagens.

Mais de 70 espécies de aves vivem ou visitam
o Parque durante as migrações, das quais mais
de 30 espécies nidificam no Parque. Acrescentem-
se 18 espécies de mamíferos, 14 de répteis e
anfíbios, nove de peixes, e de várias dezenas de
invertebrados, somadas a 300 espécies
espontâneas de plantas, e tem uma ideia da
medida de valor natural do local.

Para além do que tem para ver, o Parque
Biológico promove um programa de animação,
edita material didáctico e realiza exposições em
torno da temática ambiental.

A fim de contribuir para os objectivos do
Protocolo de Quioto e para o Programa das Nações
Unidas "Mil milhões de árvores para o Planeta" o
Parque Biológico pretende, com o projecto, que
tem em mãos actualmente, denominado
"Sequestro de Carbono", até 2012, adquirir e
florestar 23 hectares de terrenos próximos e anexá-
los aos 35 que já possui.

Notícias de Gaia (NG) - Em que situação se
encontra o projecto Sequestro do Carbono?

Nuno Oliveira (NO) - O projecto está a andar,
embora sem a receptividade que era esperada, o
que se pode atribuir ao momento de crise
económica que atravessamos. Mesmo assim
esperamos, em Maio, poder apresentar o primeiro
espaço florestal adquirido no âmbito da

campanha.

NG - Alguém visita pela primeira vez o parque
biológico, cabe-lhe a si apresentar o espaço, o
que lhe diria?

NO - Para além de contar a história deste espaço
municipal de características únicas em Portugal
(e, mesmo, fora de Portugal), diria, em resumo,
que o Parque Biológico é: um pouco de "reserva
natural", pois existem grandes preocupações de
conservação da natureza na sua gestão, e tem uma
biodiversidade notável para um meio urbano, com
cerca de 1000 espécies selvagens de animais e
plantas já identificadas, duas delas novas para a
ciências e, várias, de protecção prioritária a nível
comunitário; um pouco de "parque zoológico", pois
tem uma colecção de mais de 800 animais em
cativeiro e semi-cativeiro; um pouco de "jardim
botânico", pois tem as espécies vegetais todas
classificadas; um pouco de "ecomuseu", pois
conserva e recupera o património rural; um local
de exposições permanentes e temporárias, com
mais de 2500 m2 de área de exposições; o Centro
de Recuperação de Animais Selvagens que, a nível
nacional, mais animais recebe por ano (1902 em
2008, dos quais 522 recuperados e devolvidos à
natureza); um centro de cultura ambientalista, com
uma biblioteca temática, com algumas obras
raríssimas; uma empresa municipal criadora de
novos parques, em Gaia e fora de Gaia; um pólo
de desenvolvimento do ecoturismo, com hotel,
parque para autocaravanas (em breve) e
restaurante; uma editora de livros e da revista
"Parques e Vida Selvagem", de distribuição
nacional, gratuita, com o Jornal de Notícias, quatro
vezes por ano; uma Escola de Ar Livre e, um bom
local para passear. Mas diria isto muito
rapidamente, para não roubar tempo ao novo
visitante para se deleitar pelos caminhos do Parque.

Rita Santos
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A AMIGaia, Agência Municipal de Investimento de Vila
Nova de Gaia, procura ser uma entidade facilitadora do
investimento, do empreendedorismo e da criação de
riqueza local, actuando de modo a potenciar as vantagens
competitivas do território municipal e a atrair investimentos
geradores de elevado valor acrescentado para a
economia do concelho. A agencia pretende ajudar o
município de Vila Nova de Gaia, como interveniente
inconformado, dinâmico e indutor de ambição nos agentes
locais, a privilegiar a implementação de acções inovadoras
na procura do estímulo ao desenvolvimento empresarial,
a promoção da criação de emprego e o desenvolvimento
sustentado da economia local.

É neste contexto que surge a AMIGaia que tem como
missão promover as diligências apropriadas para
ultrapassar barreiras e contribuir para a geração dum
quadro favorável à competitividade e propício ao
investimento no concelho.

Os objectivos  da Agência Municipal de Investimento
passam pelo apoio à inovação tecnológica; a
modernização do tecido económico local, assim como, o
estímulo de um ambiente favorável ao investimento local.

Relativamente às áreas de intervenção, a AMIGaia
visa sobretudo a promoção e desenvolvimento das
políticas locais de apoio ao investimento, através do
acolhimento de novos projectos para o concelho de Vila
Nova de Gaia; apoio à internacionalização das empresas
locais; gestão e construção de novas áreas de
acolhimento empresarial; bem como, promoção de
parcerias com agentes privados e instituições de relevante
interesse para o tecido económico local.

Diplomacia Económica
A definição dos grandes objectivos estratégicos de

desenvolvimento da política de apoio ao investimento e
das diversas acções a desencadear para a viabilização
passa, de modo incontornável, pela definição de uma
política local que promova a dinamização da actividade
económica do Município de Vila Nova de Gaia.

Neste âmbito, a internacionalização da economia lo-
cal, constitui um dos principais eixos de actuação da
AMIgaia, através da promoção de acções de diplomacia
económica.

A intervenção no domínio da diplomacia económica irá
privilegiar a criação e exploração de oportunidades para
as empresas e para a economia local, através da sua

Investir em Vila No va de Gaia

internacionalização, do incremento das exportações e da
captação de investimento directo estrangeiro de qualidade.

Pretende, por um lado, favorecer a inovação do tecido
empresarial local, através do reforço da orientação das
empresas locais para mercados internacionais, com vista
ao seu reposicionamento em segmentos mais competitivos
e diferenciados e, por outro lado, apoiar activamente a
captação de investimento directo estrangeiro, através de
incentivos a projectos de investimento produtivo com forte
intensidade inovadora e de natureza estruturante,
propiciadores de demonstração e de efeitos de
arrastamento no tecido económico local.

Neste domínio serão organizadas várias missões
empresariais a países estrangeiros com o objectivo de
estabelecer contactos directos com empresas e
investidores, câmaras de comércio e outros organismos
associativos e representativos do tecido empresarial, que
possam contribuir para apoiar activamente a dinamização
da actividade económica do Concelho.                               A
Reabilitação Urbana do Centro Histórico

O Centro Histórico de Via Nova Gaia - conhecido em
todo o Mundo pelo famoso Vinho do Porto -, constitui uma
oportunidade de investimento única. Caracteriza-se por
um casco urbanístico de raízes medievais, com uma
paisagem extraordinária sobre a cidade do Porto e
características de estrutura de propriedade ideais para
investidores.

O projecto de reabilitação urbana desta área, aprovado
pelo Câmara Municipal, prevê a recuperação integral do
espaço público e do património edificado, a construção
de novas áreas habitacionais, comerciais e de serviços e
amplas áreas verdes. Esta intervenção tornará este local
ainda mais atractivo e digno do capital de afecto e prestígio
que hoje possui.

Notícias de Gaia (NG) - Quais as vantagens em
investir em Gaia?

Martins da Cruz (MC) - A singular localização de
Vila Nova de Gaia, novas e modernas vias, a moderna
infra-estruturação, a extraordinária capacidade
empreendedora dos agentes económicos locais e a
dinâmica demográfica são trunfos suficientemente fortes.
Quando se articulam estas vantagens competitivas com
projectos estruturantes e estratégicos das entidades
públicas, são conseguidos saltos significativos de
desenvolvimento económico e de criação de riqueza.

A própria criação de um parceiro chave na promoção
de projectos, a Agência Municipal de Investimento, foi
uma ambição de conquistar novas metas de progresso
e de qualidade de vida.

NG - Quais são os (próximos) investimentos que
tem em agenda?

MC - O Município de Vila Nova de Gaia apresentou
publicamente mil milhões de investimento, dos quais
700 milhões de euros são investimento privado e o
restante de execução pública. Dos projectos já
executados destacamos o Centro de Incubação de Base
Tecnológica do GaiaPark, a Escola Superior de
Tecnologias da Saúde, Parque Empresarial da Madalena,
a Gaiurb no Corpus Christi. Em execução estão já Vir-
gin Active, The Yeatman Hotel, considerado Projecto de
Interesse Nacional (PIN), o Cais Cultural, entre outros.
Dos próximos investimentos destacamos o Parque
Empresarial de S. Felix da Marinha, o IKEA, o Hospital
Gaiarts Plaza Centrum, Golf Douro, etc, etc.

NG - O que é que esta empresa tem  de inovador?
MC - A Agência Municipal de Investimento foi uma

iniciativa do Presidente da Câmara de Gaia, Dr. Luís
Filipe Menezes, criada por decisão municipal. Um
projecto ambicioso, pioneiro a nível nacional, com vista
à dinamização de iniciativas de captação de investimento
e, sobretudo, na internacionalização das oportunidades
Concelhias de investimento. Cremos ambos que a
diplomacia económica feita a nível regional e local é
cada vez mais importante para a dinamização das
economias locais e neste momento o investimento
estrangeiro já representa 30% do total captado nos
últimos 3 anos.

Mas não só, a AMIgaia, EEM tem sido incansável no
apoio directo ao investidor e no estabelecimento de uma
rede institucional de cooperação de que  são resultados
o protocolo de cooperação com o IAPMEI e a criação do
AMIgaia Investors Club, um clube de investidores e
empresários, nacionais e estrangeiros, que se revêem
nos valores, missão e objectivos da Amigaia, EEM e na
acção de promoção do desenvolvimento empresarial e
de internacionalização levada a cabo pelo Município de
Vila Nova de Gaia.

Carla Martins


