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Entrevista com Catarina Rosa Mendes, Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha:

Albergaria-a-Velha: 
um município inclusivo

O que motiva uma mulher a dedicar-se 
à política autárquica e, em particular, à 
causa pública?
Catarina Rosa Mendes (CRM) – Essencial-

mente, o que me motiva é o desafio constante. 
Foi mais um desafio que agarrei na minha vida, 
por muito respeito e honra ao convite que me foi 
feito, mas essencialmente pela missão de traba-
lhar para e com as pessoas.

Dois mandatos correspondem a muito 
tempo e, naturalmente, também repre-
sentam algumas frustrações… Quais te-
rão sido os maiores constrangimentos 
que viveu nestes anos?
CRM – Particularmente a máquina burocrá-

tica, que é a Administração Pública e tudo o que 
é procedimento. A diferença que existe entre os 
sistemas mais pequenos, o sistema privado, e o 
sistema público… É tudo extremamente buro-
crático e demorado, o que se torna muitas veze 
desanimador. Esse é o maior constrangimento 
que tenho, o lidar com essa máquina burocráti-
ca…

Acredita que se a autarquia tivesse mais 
poderes, poderia minimizar situações 

como essa e melhor responder aos pro-
blemas sinalizados?
CRM – Acredito que sim… Não faço disso 

propriamente uma bandeira ou luta mas acredi-
to que a proximidade com o cidadão possibilita 
gastar menos e produzir muito mais.

Em que principais eixos se alicerça a sua 
política de ação social para o concelho?
CRM – Eu centro as nossas ações no de-

sígnio de proporcionarmos uma melhor qualida-
de de vida a todos os nossos cidadãos. E isto 
resulta de uma ideia partilhada pelo conjunto de 
pessoas que integra o executivo municipal, que 
é chegar a todos os cidadãos, proporcionando-
-lhes uma melhor vida e, simultaneamente ir di-
namizando e desenvolvendo a cidade por forma 
a que atinjamos patamares de modernidade, de 
eficiência e de eficácia consentâneos com a so-
ciedade moderna.

Costuma utilizar termos como micro e 
macro problemas quando se refere a 
áreas de intervenção da autarquia, iso-
ladamente ou em rede… Quer esclarecer 
os dois conceitos?

CRM – O micro problema é, muitas vezes, 
aquela pessoa que a nós recorre por uma si-
tuação pontual, um problema que não conse-
gue resolver e que, embora possamos não ter 
igualmente capacidade de resolução, sabe-
mos quem o poderá fazer e encaminhar para 
a instituição mais adequada. Mas também 
existem os macro problemas, como o desem-
prego, que no nosso caso diminuiu em 50 por 
cento… Neste momento, temos falta de mão-
-de-obra para as nossas indústrias. Temos 
uma zona industrial que atravessa uma dinâ-
mica de grande crescimento, continuamos a 
desenvolver um trabalho de grande proximi-
dade com o IEFP e, neste momento, posso 
afirmar que estamos já muito abaixo dos 5 por 
cento de desemprego… Mas o problema que 
temos relativamente a estes desempregados 
também representa um grande desafio, uma 
vez que nos deparamos com um conjunto sig-
nificativo de desempregados de longa dura-
ção e numa idade já avançada e igualmente 
com pessoas com falta de qualificação face à 
oferta.

Tem a vantagem de integrar uma CPCJ e, 
como tal, de testemunhar e analisar mui-
tos desses problemas…
CRM – Efetivamente, faço parte da CPCJ, 

representando o município, quer na modalidade 
alargada, quer na restrita. Na restrita, faço-o 
como técnica, trabalhando processos como as 
demais colegas, que são analisados conjunta-
mente. A missão ao serviço da Comissão é de-
safiante: trabalhamos diretamente com crianças 
em risco e conseguimos partilhar e perceber 
claramente as referenciações por tipo, tema, 
área de risco… A esta atividade acresce o co-
nhecimento que tenho a partir da autarquia e da 
rede social e solidária, entre outras com as 
quais partilhamos recursos e resoluções.

Considera Albergaria um concelho com 
problemas de consumos aditivos e de-
pendências?

“Não estando propriamente no interior, temos assimetrias dentro do concelho que, nalgumas freguesias, assume características de territórios do interior 
do país, ao passo que outras são marcadamente urbanas. Por outro lado, temos igualmente população idosa e freguesias extremamente envelhecidas e 
com poucas probabilidades de renovarem a sua população… Temos que lidar com isto! Quer ao nível da saúde, quer ao nível da ocupação, da própria 
demografia e do tipo e quantidade de serviços que deverão ser alocados a cada localidade… E da forma como as pessoas que lá estão, que têm o direito 
de o fazer com qualidade, possam beneficiar com os nossos programas e ações”. As palavras são de Catarina Rosa Mendes, Vereadora da Ação Social 
da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, mas poderiam espelhar a realidade percebida por muitíssimos outros autarcas, particularmente na tutela 

da ação social. Uma das diferenças é que, no caso de Albergaria-a-Velha, a intervenção da autarquia, sempre perspectivada em rede com os demais 
parceiros locais, tem produzido resultados visíveis, a vários níveis… Em entrevista, Catarina Rosa Mendes abre-nos as portas de um município que tem 

verdadeiramente optado pela inclusão e apostado na melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes…
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CRM – Como qualquer outro concelho do 
nosso país, sim… Quer pela participação em 
diferentes fóruns, quer pela nossa observação 
direta da realidade, e ainda no âmbito do tra-
balho que realizamos na área da educação, 
percebemos que existem consumos e proble-
mas relacionados com toxicodependência e 
consumo de álcool, bem como de outras de-
pendências,. Também temos conhecimento 
relativamente à criminalidade associada e às 
intervenções que vêm sendo trabalhadas pe-
las entidades competentes, desde as forças 
de segurança à saúde… Este trabalho parti-
lhado serve-nos como uma espécie de baró-
metro para percebermos estes e outros pro-
blemas sociais e podermos contribuir para a 
sua resolução.

Temos um país paulatinamente envelhe-
cido, fenómeno que tem resultado, há al-
guns anos, numa sobrecarga de compe-
tências e considerável acréscimo de en-
cargos por parte das autarquias… Como 
define a intervenção da Câmara Munici-
pal de Albergaria-a-Velha relativamente a 
esta população idosa?
CRM – Relativamente à população idosa, 

temos dois estudos recentes realizados pelos 
técnicos do município: um ao nível das políti-
cas e práticas do envelhecimento ativo e outro 
sobre a população idosa em risco de isola-
mento. Estes estudos permitiram-nos dese-
nhar e optimizar os nossos programas e pro-
jetos. Sabemos que o envelhecimento é uma 
realidade e o município não contraria a ten-
dência do país… Não estando propriamente 
no interior, temos assimetrias dentro do con-
celho que, nalgumas freguesias, assumem 
características de territórios do interior do 
país, ao passo que outras são marcadamente 
urbanas. Por outro lado, temos igualmente po-
pulação idosa e freguesias extremamente en-
velhecidas e com poucas probabilidades de 
renovarem a sua população… Temos que li-
dar com isto! Quer ao nível da saúde, quer ao 
nível da ocupação, da própria demografia e do 
tipo e quantidade de serviços que deverão ser 
alocados a cada localidade… E da forma 

como as pessoas que lá estão, que têm o di-
reito de o fazer com qualidade, possam bene-
ficiar com os nossos programas e ações.

O que mudou mais substancialmente no 
concelho de Albergaria ao longo destes 
últimos cinco anos?
CRM – Diria que mudaram sobretudo prá-

ticas e as redes de comunicação entre as pes-
soas e instituições.,  No que concerne à forma 
de atuar do município, creio que a principal 
mudança se encontra nesta abertura e no fac-
to de falarmos ao nível do cidadão, com todos 
eles e com todas as estruturas e organiza-
ções. Em termos físicos, estamos com uma ci-
dade em obras, tal como em todas as fregue-
sias, com melhorias ao nível das vias, das 
acessibilidades, dos equipamentos, com uma 
maior e mais qualificada oferta de atividades. 
O novo mercado, a reabilitação da Alameda, a 
Avenida rainha D. Teresa, são apenas exem-
plos. Temos um parque escolar reabilitado e 
em reabilitação (Escola Secundária e Escola 
da avenida), não apostámos em grandes 
obras de betão mas antes em tornar melhor a 
vida das pessoas. Em termos turísticos, o 
concelho também melhorou substancialmen-
te, numa estratégia que procurou potenciar o 
património. Neste momento, temos a Rota 
dos Moinhos, os passeios pedestres, os tri-
lhos, o Centro de Marcha e Corrida… melho-
rou a cultura a partir de uma maior promoção 
dos fatores de atratividade e de competitivida-
de endógenos… Caminhos de Santiago e de 
Fátima, Rota dos moinhos, Pateira de Frossos 
e muito património natural. A expansão da 
Zona Industrial e o crescimento da atividade 
económica, são igualmente de destacar.  Te-
mos um Contrato de Desenvolvimento Social 
que nos permitiu identificar e intervir nas fre-
guesias mais carenciadas, trabalhando eixos 
como a promoção do emprego, com o artesa-
nato e a valorização de outros produtos endó-
genos… Criámos eventos culturais… Em 
suma, construímos uma dinâmica cultural, so-
cial e económica que é diferente e visível.

Programas e projetos inclusivos

“Desde o início, elegemos uma preocu-
pação particular: a inclusão das pessoas 
com deficiência. Nós temos incluído, quer a 
partir dos nossos equipamentos, que torná-
mos mais acessíveis, quer pelos programas 
que são desenvolvidos nesses equipamen-
tos, quer ainda por um conjunto de oferta e 
trabalho com os cidadãos portadores de defi-
ciência. Temos uma sala de estimulação e 
integração sensorial, trabalhamos com públi-
cos de todas as idades com problemas neu-
ro-sensoriais, temos um parque infantil adap-
tado para cadeira de rodas, temos o despor-
to adaptado… ao nível do emprego, conse-
guimos concretizar um objetivo que 
havíamos projectado, relacionado com a em-
pregabilidade de pessoas com deficiência, 
um trabalho que estamos a desenvolver “de 
dentro para fora”, sendo que a autarquia ce-
lebrou contratos profissionais com duas jo-
vens portadoras de deficiência … É um pri-
meiro passo a que há que dar continuidade, 
para que sirva de exemplo para o setor pri-
vado e para outras instituições. É uma mis-
são difícil mas perfeitamente ao nosso alcan-
ce. Destacaria pois este programa, o Incluir 
+, a todos os níveis.

Também no que concerne ao apoio à 
pessoa idosa, destacaria alguns programas 
no âmbito do envelhecimento ativo. Os nos-
sos programas têm muito em conta o que 
são as pessoas e objetivos como a inclusão 
e a minimização dos fatores de exclusão so-
cial.

Destacaria também a promoção dos pro-
dutos endógenos, alguns programas de in-
centivo ao empreendedorismo e à criação de 
emprego como motores da nossa dinâmica 
socioeconómica.

Tendo mantido alguns programas inicia-
dos há algum tempo, a verdade é que fomos 
incluindo cada vez mais e melhores ativida-
des, quer ao nível da educação, quer de ou-
tras áreas”.


