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Aldeia da Inovação Social,04/07/ 2018, Luís Antunes, Presidente 

da Câmara Municipal da Lousã

  

1. Cumprimentos: 

a. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria 

Manuel Leitão Marques 

b. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues 

c. Representante da comissão Europeia em Portugal, Sofia Alves 
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d. Presidente do Concelho Diretivo do Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego, Domingos Lopes 

e. Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida 

f. Equipa da Portugal Inovação Social 

g. Representantes dos Projetos apoiados pelo Portugal Inovação 

Social 

h. Comunicação Social 

i. Público em Geral 
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Boas vindas ao Concelho da Lousã, à Serra da Lousã, à Cerdeira.  

Fazendo – desde já – o convite para que voltem e possam explorar este 

fantástico território. 

Entendo que é, a vários níveis, uma feliz conjugação, nomeadamente 

porque neste processo de revitalização* das Aldeias do Xisto e, em 

particular, da Cerdeira existe uma significativa e adequada incorporação 

da inovação quer na infraestrutura, quer na parte imaterial do projeto. 

Temos muito gosto e muita honra em poder acolher tão importante 

eventos, por várias razões, por exemplo: 
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  1 – porque somos (CML) investidores sociais (Projeto Microninho – 

Incubadora Social) 

  2 – porque somos parceiros do projeto 10 000 vidas (idosos) o que 

penso que traduz a nossa visão, a nossa perspetiva de que são necessárias 

novas e diferentes respostas para corresponder àquilo que a sociedade 

necessita.  

  3 – porque a área social (entendida de forma transversal), onde 

os apoios sociais diretos e indiretos e o investimento na educação 

representam cerca de 35% do nosso orçamento municipal.  
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As pessoas estão no centro da nossa estratégia de desenvolvimento, sendo 

a Lousã um concelho onde a inclusão é notória em várias dimensões, sendo 

referenciado também como Destino de Turismo Acessível. 

E por isso agradecemos ao Prof. Filipe Almeida e à sua equipa, a escolha e 

o trabalho realizado. 

Permitam-me que estando na presença de tão ilustres membros do 

Governo, solicite a V. Exas. colaboração relativamente a alguns projetos e 

obras que consideramos importantes para reforçar a qualidade de vida, a 

atratividade e competitividade do Concelho. 
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Sr. Ministro – necessitamos que a nossa Escola Secundária seja 

requalificada. O processo está já e finalmente em andamento, mas 

necessitamos que evolua mais rapidamente. 

Sra. Ministra – Como sabe, temos estado – em conjugação com os serviços 

que tutela (AMA), a preparar uma candidatura para a criação de uma Loja 

do Cidadão. Esse é um objetivo importante e relativamente ao qual 

agradecemos a colaboração que nos tem sido prestada, mas tendo em 

consideração a natureza das suas funções e o seu conhecimento da 

Região, não posso deixar de lhe solicitar a sua intervenção relativamente 
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ao cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Governo para a 

implementação do “Metro Bus” entre Serpins e Coimbra, não esquecendo 

outras necessidades ao nível das acessibilidades.  

Estamos certos de que podemos contar com o Vosso interesse e 

envolvimento na concretização destes importantes objetivos para o 

desenvolvimento de territórios de baixa densidade e promotores de uma 

maior coesão territorial e social.  

Estamos, igualmente, convictos que este evento será um sucesso e que este 

ambiente, esta Serra Mágica e esta encantadora Aldeia, serão fontes de 
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inspiração importantes para reforçar os já existentes e potenciar o 

aparecimento de novas ideias e novos projetos. 

Votos de bom trabalho! 

Obrigado.  

 


