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É incontornável o trabalho que a autarquia de Matosinhos tem vindo a realizar 
ao longo das últimas duas décadas e que catapultou o concelho para uma 
afirmação pela excelência no contexto nacional em domínios como a moder-
nidade, a dinâmica cultural, social e económica. A oferta qualificada nestas 
áreas, a par da qualificação dos serviços prestados e de um princípio da ges-
tão autárquica alicerçado na sustentabilidade, traduziu-se na prestação de 
um serviço público de qualidade, baseado no planeamento, na coordenação e 
na gestão eficiente dos recursos municipais. É uma missão que está vocacio-
nada para o desenvolvimento coerente e equilibrado do território, para a pre-
servação da herança e património históricos e para a prosperidade sustenta-
da de longo prazo. Como é possível ler na entrevista com Ângela Miranda, ve-
readora da Câmara Municipal de Matosinhos, a ativação e incentivo à partici-
pação dos munícipes (desde os mais jovens) na implementação de medidas 
de desenvolvimento económico e social que promovam a melhoria da quali-
dade de vida é um dos focos do atual executivo. Ativar a Cidadania assume-se 
como um objetivo estratégico que visa mobilizar todos os cidadãos para os 
desafios do futuro e do presente, fazendo com que cada um sinta que pode e 
deve contribuir para o destino coletivo. Ao ativar a cidadania, a autarquia está 
a potenciar a criação da cidade rede, da cidade impulso, da cidade criativa e 
da cidade lazer, particularmente num momento de emergência social, que 
obriga a que cada cidadão se comprometa à solidariedade com o seu próxi-
mo.

Num momento particularmente desafiante no que concerne à coesão social, 
como define a missão de ser autarca com o pelouro da ação social, tendo 
que viver neste dilema de servir um órgão do poder local, por definição o 
mais próximo da população, estando essa proximidade altamente condicio-
nada devido ao confinamento?
Ângela Miranda (AM) – A melhor resposta que posso dar é que fizemos de 
tudo para que não faltasse nada à população. E por isso, tentamos criar res-
postas para as necessidades da população face a esta situação pandémica 
que vivemos. Ainda que à distância, estivemos sempre junto das pessoas, 
respondendo àquilo de que precisavam. Para colmatar todas estas necessi-
dades existentes, e porque consideramos importante estar perto de todos, 
quer os que se encontravam infetados como os que se encontravam em iso-
lamento profilático. Durante este período, criamos respostas sociais para a 
nossa comunidade, como a Linha de Apoio ao Isolamento e a Central Logísti-
ca de Emergência Alimentar. Esta Linha de Apoio ao Isolamento, foi criada 
para prestar apoio psicológica aos munícipes em situação de isolamento so-

cial, bem como, identificar a necessidade de entrega domiciliária de bens es-
senciais, nomeadamente, alimentos, medicamentos e produtos de higiene 
pessoal ou habitação, a pessoas idosas e de outros grupos mais vulneráveis, 
assim como, às pessoas já infetadas e em situação de carência económica. 
Criámos e divulgámos esta linha de apoio, durante os momentos de quarente-
na ou de confinamento, isolamento ou distanciamento social, para que as 
pessoas possam tirar as suas dúvidas, mas também, para aquelas que se 
sentiam tristes, ansiosas, confusas, assustadas ou zangadas, com uma equi-
pa de psicólogos para dar apoio nestas situações. Através da Linha de Apoio 
às Pessoas em Situação de Isolamento, surgiu o Centro de Emergência Ali-
mentar de Matosinhos que foi mais uma resposta do Município no combate à 
pandemia. Esta iniciativa foi composta por funcionários- voluntários da autar-
quia, que através do seu contributo criaram as equipas e condições de apoio 
ao domicílio. 

De que estamos a falar em concreto quando adjetivamos Matosinhos como 
um município inclusivo?
AM – Esta é uma grande e importante marca do nosso município. Quando fa-
lamos em Matosinhos Inclusivo, estamos a falar de um concelho que se preo-
cupa e que considera que todos são parte integrante da nossa comunidade. E 
para isso, temos a responsabilidade de definir políticas de inclusão social 
para diminuir e colmatar as desigualdades, provocadas pelas diferenças de 
gênero, educação, classe social, orientação sexual, entre outras. Para isso, 
contamos com a participação das 174 entidades que compõem a nossa 
Rede Social que tem um papel fundamental nas mais variadas áreas que são 
trabalhadas pela autarquia. E é com base nesta permanente articulação e 
cooperação que criamos as respostas necessárias para cuidarmos de todos. 

Recordo que, em tempos, Guilherme Pinto nos dizia que Matosinhos tinha 
apenas um sem-abrigo sinalizado… É um reflexo dessas respostas inclusi-
vas?
AM – Infelizmente, o número de pessoas em situação de sem-abrigo tem vin-
do a aumentar, já não temos só um sinalizado. As crises sociais e económi-
cas que temos vivido acabam por ter um papel fundamental neste aumento, e 
por isso, neste momento, são cerca de 30 as pessoas que se encontram em 
situação de sem-abrigo.  Com o intuito de criar respostas para as pessoas 
que se encontram nesta situação, a Câmara Municipal de Matosinhos assi-
nou um protocolo, com um conjunto de entidades parceiras, para criação de 
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um Núcleo para o Planeamento e Intervenção na População de Sem Abrigo 
em Matosinhos (NPISA). Neste sentido, um dos projetos em cima da mesa é 
a criação de uma nova resposta de alojamento temporário no concelho, des-
tinada a pessoas em situação de sem-abrigo, assim como, uma candidatura 
que fizemos para criação de uma resposta que visa a integração social, 
aguardamos a sua aprovação. 

Quer dizer que a rede social de Matosinhos, mais do que uma obrigação le-
gislativa, é uma prática desenvolvida?
AM – Completamente! Falar da Rede Social de Matosinhos é falar de todo o 
percurso da ação social no nosso concelho. Em matéria de área social, Ma-
tosinhos é liderante na resposta aos seus munícipes. Estes resultados que 
apresentamos são consequência desta estratégia e do trabalho de partilha 
desta rede social. De salientar, o papel que a nossa Presidente, Dr.ª Luísa Sal-
gueiro, teve na fundação desta rede, enquanto Vereadora da Ação Social, de-
monstrando ser uma pessoa absolutamente dedicada às causas sociais. 
Esta Rede Social é, portanto, o embrião de experiências que mudam a vida 
das pessoas que pertencem à nossa comunidade. 

Em que medida está também a autarquia atenta a problemas como os com-
portamentos aditivos e as dependências?
AM – A autarquia esteve e continua a estar, muito atenta aos problemas re-
lacionados com os comportamentos aditivos e de dependências, e desta 
forma, percebemos que houve uma alteração nos comportamentos da po-
pulação quanto às dependências. Se há uns tempos atrás o maior problema 
seria o consumo de opiáceos e álcool, característica de uma outra geração, 
com problemas sociais e de saúde física e mental. Hoje estamos perante 
uma realidade um pouco diferente, com jovens perfeitamente integrados na 
sociedade, que apresentam comportamentos aditivos e dependências, 
como o consumo de outras substâncias e a existência de novas dependên-
cias. A autarquia desenvolveu o projeto Novas Metas que visa a redução de 
riscos e a minimização de danos, dirigido à população toxicodependente 
pretende prestar cuidados de saúde, acompanhamento psicossocial e orien-
tação sócio- comunitária, distribuição de material informativo e de preven-
ção.   

É isso que justifica a mudança do Metas da redução de riscos e minimiza-
ção de danos para o Metas Comunica?
AM – Sim. A autarquia, na sua estratégia de alcançar os jovens que conso-
mem substâncias de forma nociva, elaborou e implementou uma série de 
ações para formar os mais jovens para a tomada de decisões mais concer-
tadas. E o Projeto “MC- Metas Comunica” foi criado para ser uma plataforma 
digital dirigida a jovens, com ou sem consumo de substâncias psicoativas, 
de carater informativo e consultivo, ou seja, um espaço de partilha entre pa-
res e de avaliação dos níveis de dependência. 

Não haverá também aqui algum défice ao nível da comunicação quando 
nós, adultos, procuramos impor a nossa perspetiva sem termos em devida 
conta as diferenças culturais e até de linguagem?
AM – Sim, é verdade. E agora falo com o coração: lembro-me da minha mãe 
me dizer muitas vezes que só quando eu fosse mãe iria perceber o que ela 
me dizia… e é um facto. Por vezes, temos que adaptar a nossa linguagem 
para comunicar com os mais jovens, para não corrermos o risco de obter-
mos uma reação contrária e uma influência negativa. Por isso, temos que 
adaptar a nossa estratégia a uma nova realidade, o que justifica uma atua-
ção mais ativa junto da nossa comunidade. 

É falar com os jovens em vez de falar dos jovens?
AM – Exatamente. É adaptar a nossa linguagem às suas necessidades e in-
teresses. Os jovens de hoje querem estar envolvidos nas causas, desde as 
animais às ambientais, querem ter um papel ativo no futuro da nossa comu-
nidade. No Conselho Municipal da Juventude, os nossos jovens têm apre-
sentado propostas interessantes relacionados com as causas ambientais, 

que muito nos orgulham. Mas o nosso caminho ainda agora começou, a 
nossa estratégia é incentivar esta participação através de ações de educa-
ção para a cidadania e do incentivo para a informação política. E em todos 
estes aspetos, a comunicação é fundamental nesta partilha intergeracional 
para a construção de um futuro em que todos tem voz. 

Outra missão complicada que tem em mãos enquanto vereadora é a ques-
tão da violência de género que, muitas vezes, é também potenciada por ou-
tra área que lhe respeita, o abuso de álcool… que soluções haverá para con-
trariar este grave problema?
AM – Nos dias de hoje, existe também uma forte tendência para a naturali-
zação da violência no namoro entre os e as jovens, que se torna uma dimen-
são que merece toda a nossa atenção, numa visão mais preventiva deste fe-
nómeno. Por tudo isto, e no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade 
e Não Discriminação, surge a RIV – Rede de Intervenção na Violência Do-
méstica e em Contexto Familiar de Matosinhos que visa prevenir e melhorar 
as respostas no combate e prevenção do problema de violência em contex-
to familiar no nosso concelho. A RIV visa o desenvolvimento de um modelo 
de atuação integrada face a um problema identificado como prioritário pelas 
entidades parceiras da nossa Rede Social. 

Que papel têm as instituições de Matosinhos, nomeadamente as associa-
ções de cariz cultural, recreativo e desportivo, nestas exigentes respostas 
de que a sociedade atual necessita para fazer face a tantos problemas?
AM – As instituições de Matosinhos têm um papel fundamental na criação 
de respostas para as necessidades existentes. Nestes tempos difíceis que 
todos vivemos, tornou-se essencial que as associações, quer desportivas 
como culturais e sociais, se reinventassem através da implementação de no-
vas formas de contacto, nomeadamente, através das plataformas digitais, o 
que permitiu de alguma forma colmatar os problemas existentes na nossa 
comunidade. 

Dez novos projetos para apoiar idosos e pessoas com deficiência
AM – No final do ano passado, foi aberto um programa para criação de res-
postas sociais nas áreas do envelhecimento e da deficiência, o PARES 3.0. O 
objetivo deste programa é o reforço da capacidade de resposta, dos equipa-
mentos da estrutura residencial para pessoas idosas, do serviço de apoio 
domiciliário, do centro de dia, do centro de atividades ocupacionais, do lar re-
sidencial e das residências autónomas, nas áreas da terceira idade e da defi-
ciência. A autarquia apoiou as Instituições que apresentaram projetos, sen-
do que seis destas respostas na área da terceira idade e quatro na área da 
deficiência, e que a serem concretizadas, representaram um investimento 
financeiro da autarquia de cerca de 3 milhões de euros, para além da cedên-
cia de terrenos e do apoio técnico para elaboração dos projetos e candidatu-
ra. Este investimento representará 275 novas vagas em ERPI, 25 novas va-
gas em Centro de Dia e 70 novas respostas de Serviço de Apoio Domiciliário 
para idosos. Na área da deficiência, traduz-se em 102 novas vagas em Lar 
Residencial e 120 novas vagas em Centro de Atividade Ocupacional.


