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ABERTURA

EDITORIAL

Caras e caros amigos,
Poiarenses
Em cada Boletim Municipal, procuramos fazer uma breve resenha da
atividade desenvolvida pelo Município durante o último trimestre e também
perspetivar os próximos tempos. É importante para nós que todos os
Poiarenses acompanhem de perto toda a atividade que desenvolvemos e
o Boletim Municipal tem esse como o seu grande objetivo. Neste número,
retratamos entre outras coisas as comemorações do último feriado Municipal
e, embora já tenham passado cerca de dois meses sobre a data, quero
aproveitar este pequeno espaço de opinião para fazer uma breve reflexão
sobre o momento, porque muito daquilo que aconteceu naquele dia, pela
importância que tem, merece ser partilhado e compreendido por todos.
O dia do Município, é um dos momentos mais adequados para reconhecer e
agradecer publicamente o papel de algumas entidades e personalidades que
pela sua atividade ou pelo seu percurso de vida, contribuíram decisivamente

sensibilidade pessoal, fizeram com que, apesar do sucesso nos negócios nunca

para a construção deste concelho. Este ano, aquando das comemorações

esquecesse as suas origens, contribuindo sempre para as grandes causas

do 121º aniversário da restauração definitiva do concelho, foram vários

sociais, locais e não só. A forma elevada como sempre interpretou e aplicou a

os homenageados, a começar pelo reconhecimento público feito aos

responsabilidade social ao serviço das causas, continua a ser ainda hoje uma

funcionários do Município pelos bons serviços prestados até porque só com

característica que distingue positivamente o grupo Alves Bandeira.

um grupo de trabalhadores competentes, dedicados e empenhados é possível
responder a todas as exigências que nos são colocadas no dia a dia de forma a

Cassiano Alves Bandeira pode ainda dizer-se que representa um pouco

dar cumprimento a esta tão complexa, mas também estimulante tarefa que é

da imagem de todos empresários Poiarenses. Vila Nova de Poiares é hoje

gerir os destinos do nosso Município.

conhecido como um dos concelhos empresarialmente mais dinâmicos e
produtivos da região. Naturalmente que este é o resultado de uma cultura que

Foram igualmente lembrados e homenageados no feriado municipal com

se foi construindo e desenvolvendo ao longo de gerações. Apesar de todas as

a medalha de mérito municipal “Grau Ouro”, Phil Mendrix, José Ferreira e

dificuldades e adversidades, fomos capazes de criar esta dinâmica que nos

Carlos Capela, três personalidades que infelizmente já nos deixaram, mas

caracteriza e nos diferencia de outros muito por conta dos exemplos que

que representam, cada um deles na sua área de atividade, exemplos reais e

vamos recebendo e das aprendizagens que vamos fazendo.

reconhecidos por todos de cidadãos que, em vida, foram capazes de construir
um percurso com o qual, além da saudade, nos deixaram também uma

O nosso concelho estará sempre associado às mulheres e homens que, com a

história que honra o nosso Concelho e nos orgulha de poder com eles ter

sua ação, contribuíram para a construção daquilo que somos hoje. Perceber

compartilhado parte do seu trajeto de vida. A Associação I-creat, pelo seu

e reconhecer esses contributos é uma obrigação que devemos assumir e

trabalho na área social e cultural e a Empresa Nutriva, foram outras duas

por isso entendi fazer esta reflexão. Mas a história não acaba aqui e o futuro

entidades igualmente reconhecidas, pelo contributo que, cada uma na sua

continuará a desenhar-se naturalmente ao longo dos próximos tempos. A

área própria de atividade, tem dado para o desenvolvimento económico e

cada um de nós compete contribuir de alguma forma para a construção dessa

social do concelho.

história.

Mas um dos momentos mais marcantes das comemorações, foi sem dúvida

Com um abraço amigo,

a homenagem prestada a Cassiano Alves Bandeira, com a atribuição da
medalha de Honra do Município. Empreendedor, visionário, inovador, foi
capaz de construir um grupo empresarial de grande sucesso, que ultrapassa
em muito os limites do Concelho e da região. A sua paixão por Poiares, a terra
que não o viu nascer, mas que adotou como sua, bem como a sua humildade e

João Miguel Henriques
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INVESTIMENTO

Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana
aprovado por unanimidade
em Assembleia Municipal

D

Depois de aprovado em reunião do
Executivo Municipal e de ter estado
em discussão
pública, o Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana - PERU
foi submetido à Assembleia Municipal, tendo sido aprovado por
unanimidade.
Não tendo recebido propostas de
alteração em sede de discussão
pública, o documento mantém a

estratégia inicial de intervenção
na reabilitação e revitalização do
centro histórico da vila.
Trata-se de um programa a 10
anos, que pode ser estendido
por mais 5, para um conjunto de
intervenções no espaço público e
privado para recuperar, regenerar e reabilitar património
edificado degradado, dando uma
nova imagem ao espaço urbano
central da vila e que permitirá
uma intervenção estratégica não

só ao nível da fixação e atração de
população, como ao nível da mobilidade, criando zonas pedonais
e cicláveis, que promovem estilos
de vida mais saudáveis, para
além da intervenção ao nível do
parque verde, que representará
uma ‘zona tampão’ entre a área
residencial e o parque industrial.
Áreas de intervenção
Neste PERU – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana estão

previstas e identificadas intervenções em 4 grandes áreas de
ação: edifícios, infraestruturas,
equipamentos e espaços urbanos
e verdes de utilização pública,
contemplando ações concretas,
como por exemplo a reabilitação
da adega da Quinta do Torrel, a
criação ampliação da rede de ciclovias urbanas e percursos pedonais, a requalificação de rotunda
e implementação de um monumento ao bombeiro, requalificação dos arruamentos no Soito, ou
ainda a reabilitação do Mercado
Municipal, a reabilitação do
Centro Cultural de Poiares, a
intervenção na frente ribeirinha
para instalação do parque verde
urbano, e ainda a reabilitação e
requalificação energética das Piscinas Municipais, numa intervenção que permitirá a sua abertura
ao público.
Incentivos ao investimento
privado
Pretende-se assim que esta dinâmica de intervenção no domínio
público produza também um
29 de março de 2019
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efeito de alavancagem no investimento privado, envolvendo os
proprietários nesta nova estratégia de reabilitação urbana e incentivando-os à reabilitação dos
seus edifícios para fins habitacionais, comerciais e de serviços»,
sublinhou, destacando os importantes incentivos criados para o
efeito, onde sobressai «a isenção
de IMT para a primeira alienação
de imóveis inseridos na ARU –
Área de Reabilitação Urbana, a
isenção, durante 5 anos, de IMI
e taxas de urbanização e edificação nas operações urbanísticas e
também nos prédios devolutos»,
reforçou.
Acresce ainda a redução de 70%
do valor das taxas de entrada e
apreciação de processos de obras,
previstas no Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação
e Taxas Aplicáveis do Município
de V.N. Poiares, relativos a ações
de reabilitação realizadas em
imóveis, bem como a isenção
do valor das taxas relativas a
ocupação de via pública durante
o decorrer das obras.
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ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA de honra
ao ilustre Cassiano Alves Bandeira

O

s 121 anos da
restauração
definitiva do
concelho foram
assinalados com
‘pompa e circunstância’, na
presença do Secretário de Estado
da Valorização do Interior, Engº
João Paulo Catarino, que presidiu
às cerimónias.
O membro do Governo foi recebido junto aos Paços do Concelho
com guarda de honra pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova
de Poiares e pela Filarmónica
Fraternidade Poiarense, na presença das várias entidades locais
e regionais representadas que
fizeram questão de participar
nestas comemorações, rumando
depois ao CCP, para a Sessão Solene, juntando-se ao muito público
presente que rapidamente fez
esgotar a lotação do auditório.
A sessão teve início com a
intervenção do Presidente da
Assembleia Municipal, Nuno
Lima Fernandes, que brindou os
presentes com uma ‘autêntica
aula de história’ sobre a freguesia
de Arrifana, recordando o peso
e importância da mesma para a
própria fundação do concelho.
Seguiu-se um agradecimento
4

HOMENAGEM

Atribuição de Medalhas
marcou Feriado Municipal
a um trabalhador que se aposentou em 2018 e a atribuição
de medalhas de bons serviços
prestados aos trabalhadores do
Município que perfizeram 15,
25 e 35 anos de serviço. Foram
ainda homenageadas algumas
personalidades do concelho que
se destacaram em diversas áreas,
algumas a título póstumo, com
a atribuição de medalhas de
mérito municipal - grau ouro,
nomeadamente a Filipe Alberto
do Paço d’Oliveira Mendes (Phill
Mendrix) e a José Couceiro Ferreira, na área da Cultura, ambos a
título póstumo, a Carlos Manuel
dos Santos Capela, na área da
educação, também a título póstumo, à Associação iCreate, na
área do associativismo, e ainda
à empresa Nutriva - Produção e
Distribuição Alimentar lda. na
área empresarial.
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Nesta cerimónia, foi ainda
atribuída a Medalha de Honra do
Município a uma personalidade
de grande referência no concelho – Cassiano Alves Bandeira – o
empresário fundador do Grupo
Alves Bandeira, SA, um dos
principais grupos económicos
do país no setor dos combustíveis que, apesar de ser natural
de Góis, mantém uma profunda
ligação a Vila Nova de Poiares.
Presidente alertou Governo
para as necessidades urgentes
nas acessibilidades
Aproveitando a presença do secretário de Estado da Valorização
do Interior, João Paulo Catarino,
apelou ao membro do Governo e
ex-autarca do Pinhal Interior que
conhece bem a região e as suas
dificuldades em matéria de acessibilidades, a que se associe a esta

causa e que a inclua «na lista das
suas prioridades e da sua secretaria de Estado». «Não pedimos
nada que não seja necessário,
que não seja justo, que não seja
merecido. Merecemos o mesmo
tratamento, a mesma atenção e
as mesmas oportunidades que os
demais territórios e regiões do
país», acrescentou o presidente
do município, mostrando-se
convicto de que «a A13, o IP3 e o
IC6 são as vias estruturantes para
a valorização destes territórios»,
garantindo que é «uma necessidade imperiosa» a ligação da A13
ao IP3.
É que, sustentou João Miguel
Henriques, «não há desenvolvimento possível sem acessibilidades de qualidade», por muitos
incentivos que se criem. E em
matéria de acessibilidades, o
autarca considera que Poiares

está «exactamente como há 40
anos atrás». «Ou melhor, estamos
pior, porque, hoje, o índice de
utilização é muito mais elevado»,
sublinhou, dando como exemplo
a Estrada Nacional 17, que «transforma os míseros 20 quilómetros» de ligação a Coimbra «num
autêntico teste à paciência» dos
utilizadores.
Sem responder diretamente ao
apelo lançado, o governante
disse acreditar «que o desenvolvimento (...) do Interior é alcançável com o aumento da atividade
económica, do investimento que
impulsione o tecido empresarial nestes territórios, gerando
riqueza e criando emprego que
permite por sua vez a fixação das
pessoas», reconhecendo a importância do Estado, sobretudo «na
criação de incentivos às empresas
para que invistam no interior»,
acrescentando que «é isso que
temos vindo a fazer».
A sessão solene não terminaria
sem a interpretação do hino
oficial do município e do hino
nacional pela Filarmónica Fraternidade Poiarense abrilhantando
ainda mais estas comemorações
do Feriado Municipal que assinalam a restauração do Concelho.

AMBIENTE

ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL - GRAU OURO Associação iCreate (associativismo), Carlos Manuel dos Santos Capela, a título póstumo (educação), Filipe Alberto do Paço d’Oliveira Mendes
‘Phill Mendrix’, a título póstumo (cultura), José Couceiro Ferrerira, a título póstumo, (cultura) e Nutriva (empresarial)

ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS POR BONS SERVIÇOS prestados aos trabalhadores que perfazem 15 anos de serviço

ATRIBUIÇÃO DE DIPLOMA POR BONS SERVIÇOS
ao funcionário que se aposentou

ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS POR BONS SERVIÇOS
prestados pelo trabalhador que perfaz 25 anos

ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS POR BONS SERVIÇOS prestados
aos trabalhadores que perfazem 35 anos de serviço
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ZONA INDUSTRIAL

Empresas adquirem
lotes no Pólo II

O

Pólo II da Zona Industrial
de Vila Nova de Poiares
contará brevemente com
mais duas empresas, cujos contratos de promessa de compra e
venda dos respetivos lotes foram
recentemente assinados.
São empresas que, já se encontrando a laborar em Vila Nova
de Poiares, pretendem assim
expandir as suas áreas de negócio, procurando novos lotes para
aumentar as suas capacidades
produtivas, uma na área de transporte de mercadorias e outra na
produção e comércio de casas de
madeira com rodas.
Em resposta à procura de lotes
o Município tem já em curso
o projeto de infraestruturação
deste segundo polo industrial,
num investimento global de

cerca de 2 milhões de euros, que
irá dotar este parque empresarial
de condições para instalação de
novas empresas.
Empresas que assinaram contratos para aquisição dos lotes:
- Transportes Simões & Rodrigues
(Transporte Rodoviário de Mercadorias e comércio por grosso de
madeira e produtos derivados),
com 21 trabalhadores, 18 viaturas
e um crescimento anual médio
de 30%
- Coordenadas Pioneiras – indústria de casas de madeira e
carpintaria unipessoal, com 12
trabalhadores e que se dedica à
produção e comércio das casas
de madeira com rodas, designadas por Habimóvel, e que
pretende, neste polo II construir
uma nova unidade fabril.

ALMOÇO DE NATAL REUNIU ‘FAMÍLIA’ DA CÂMARA MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares reuniu os seus trabalhadores
e eleitos locais, do Executivo e da Assembleia Municipal, para o ‘tradicional’
almoço de Natal.
Este é sempre um importante momento de confraternização entre funcionários e membros eleitos dos diferentes órgãos autárquicos, reforçando o
espírito de equipa e de ‘vestir a camisola’.
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DESCENTRALIZAÇÃO

Vila Nova de Poiares aprovou
transferência de competências

O

Município de Vila
Nova de Poiares
aprovou em sessão extraordinária da Assembleia
Municipal a transferência de
competências do poder central
para as autarquias locais e para
as entidades intermunicipais, na
sequência da decisão também
favorável tomada em reunião do
Executivo.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Henriques, «há muito que os municípios reclamavam esta medida de descentralização, pelo que esta decisão do
Governo só pode ser considerada
genericamente muito positiva».
«Até porque», continuou, «o
poder local tem uma capacidade
de atuação muito mais eficaz e
eficiente junto da população,
dadas as suas características de
proximidade e pelo conhecimen-

to profundo daquilo que são os
problemas e os anseios dos seus
concidadãos».
Esta foi uma das ideias partilhadas pelas diferentes bancadas do
PS, CDS e PSD, com assento na
Assembleia Municipal, com todas
a afirmarem estar de acordo com
o processo de descentralização e
com as claras vantagens que daí
podem advir para os munícipes.
No entanto, alguma falta de
clareza no processo, bem como
o facto da transferência de
competências em votação não
ter associada a correspondente
transferência financeira, motivou
alguma preocupação junto dos
deputados, e que obteve eco no
Presidente da Câmara Municipal.
João Miguel Henriques referiu
que, «apesar de partilhar da
apreensão da Assembleia, a realidade é que dentro da transferência de competências agora aprovadas, existem muitas que há

muito já vinham a ser assumidas
pelos municípios, e que apenas
não estavam era devidamente
contempladas pela lei».
Paralelamente, «e ainda que estas
transferências agora delegadas
não tragam nenhuma transferência financeira direta, algumas
delas acabam por proporcionar
receita, derivada da criação das
taxas correspondentes», referiu o
Presidente da Câmara Municipal.
A concluir, João Miguel Henriques afirmou que «apesar de considerar que obviamente gostaria
de ter mais meios para o fazer, o
Município de Vila Nova de Poiares está em condições de assumir
na plenitude as competências
agora aprovadas. Aliás, tendo em
consideração que por força da
Lei, até 2021, todos os municípios
as têm de assumir, acredito que
estaremos mais capazes e melhor
preparados para responder à
imposição legal».

ADMINISTRAÇÃO

A

Assembleia Municipal
de Vila Nova de Poiares
aprovou, por unanimidade,
em reunião extraordinária
convocada especificamente
para o efeito, a constituição do sistema
intermunicipal de água, saneamento de
águas residuais e de recolha de resíduos
sólidos urbanos, bem como a constituição
da empresa APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M.
que o vai gerir.
Todas as bancadas reconheceram, em
uníssono, que esta é a melhor solução para
resolver os problemas do concelho neste
setor, aprovando por unanimidade e aclamação a proposta apresentada.
A bancada do PS considerou que esta entidade será «extremamente importante não
só para a resolução das roturas constantes
e das perdas e milhares de litros de água
que são faturados ao Município e que
acabam por não ser cobrados, como para a
necessidade de intervenção estrutural quer
na rede de água, quer no saneamento, e
ainda para a eficiência do próprio sistema,
contribuindo para importantes ganhos
ambientais», acrescentando que «a união
faz a força e juntos seremos mais fortes
com esta agregação dos 11 municípios».
O CDS-PP, sublinhou «a importância desta
decisão que vinculará o Município pelos
próximos 30 anos», que permitirá «ganhos
de economia de escala», a par da «possibilidade de recurso a financiamento» e

ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS

Assembleia aprovou por
unanimidade criação da
Empresa intermunicipal
que se afigura como «a única solução para
o nosso concelho depois de pesados os
pratos da balança».
Para o PSD, apesar de algumas dúvidas
manifestadas, «esta opção acaba por ser
uma solução razoável, bem estruturada,
esperando que em termos operacionais
se venham a concretizar todos os ganhos
evidenciados».
No final, o Presidente da Câmara Municipal sublinhou «o sentido de responsabilidade de todas as forças partidárias, num
assunto tão importante para o futuro dos
poiarenses».
Recorde-se que este processo, que tem
decorrido de forma agregada, vai unir 11
municípios na gestão do abastecimento de
água, saneamento e resíduos sólidos, «permitindo ganhos de escala, maior eficiência
do sistema e, sobretudo capacidade para
candidatura aos fundos estruturais europeus para as tão necessitadas infraestrutu-

ras de rede», conforme explicou o presidente da Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, já que «nos termos do aviso que
se encontra aberto só serão elegíveis candidaturas de municípios agregados».
Recorde-se que a substituição e remodelação da rede de abastecimento de água
e saneamento básico é uma das grandes
prioridades de intervenção do Município
de Vila Nova de Poiares, que, no entanto,
face ao elevado investimento associado só
poderá avançar com este financiamento.
O investimento global previsto para todo
o projeto ronda os 137 milhões de euros,
sendo que até 2023 - logo nos primeiros
cinco anos - serão aplicados 40 milhões de
euros.
Para além de Poiares, integrarão a entidade
também os municípios da Lousã, Penela,
Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera,
Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da
Serra, Pedrógão Grande e Penacova.
29 de março de 2019
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BOAS VINDAS A 2019 COM
FOGO DE ARTIFÍCIO
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
preparou um espetáculo de fogo de artifício
para dar as boas vindas a 2019.
Durante cerca de 11 minutos, os céus de Vila
Nova de Poiares ficaram iluminados com um
espetáculo de luz e cor, com acompanhamento musical que proporcionou um momento
para os Poiarenses poderem festejar e dar
vivas a mais um ano que se inicia.
Foram várias as centenas de pessoas que
decidiram associar-se a estes festejos de
passagem de ano, assistindo ao fogo de artifício e brindando a um novo ano no Centro da
Vila, juntamente com familiares e amigos.
Para o Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, «esta foi mais uma oportunidade para
reformular os votos a todos os Poiarenses
de um próspero e feliz 2019, com muita Paz,
Saúde e os maiores sucessos pessoais e
profissionais».

Concurso Literário do Conto e Poesia
Estão abertas as candidaturas à V Edição
desta iniciativa da Câmara Municipal.
Os interessados poderão apresentar os seus
trabalhos até à data limite de 30 de junho de
2019.
Recorde-se que existem três escalões de
participação, dos 9 aos 12 anos; dos 13 aos
18 anos e maiores de 19 anos.
As normas do concurso estão disponíveis
para consulta no site da Câmara Municipal,
em www.cm-vilanovadepoiares.pt, podendo ser obtidos mais esclarecimentos na
Biblioteca Municipal, no CCP, ou através dos
contactos: Tel-239423433 ou por email:
centro.cultural@cm-vilanovadepoiares.pt
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ASSINATURA ACORDO DIGNITUDE / CÁRITAS
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares assinou um protocolo de colaboração com a Associação Dignitude para a implementação do programa “aBem”,
de comparticipação de medicamentos para populações mais desfavorecidas.

DESPACHO Nº 14 / 2019
Delegação de competências - Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, alterado e republicado pela Lei n.º 62/2018 de 22 de agosto - Regime de autorização de exploração dos
estabelecimentos de alojamento local.
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
considerando que…
• O art.º 5º do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, alterado e republicado
pela Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, determina que o registo de estabelecimentos
de alojamento local é efetuado mediante comunicação prévia com prazo dirigida ao
Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente,
• A comunicação prévia com prazo é obrigatória e condição necessária para a exploração
de estabelecimentos de alojamento local.
• Pode haver oposição à comunicação prévia com prazo, num prazo de 10 dias contados
a partir da sua apresentação ou num prazo de 20 dias no caso dos hostels,,
• Esta oposição ao registo cabe ao Presidente da Câmara Municipal, com faculdade
de delegação nos vereadores ou dirigentes, caso se verifique, a incorreta instrução da
comunicação prévia com prazo; a vigência do prazo resultante de cancelamento de
registo, e a violação das restrições à instalação decididas pelo município, ou falta de
autorização de utilização adequada do edifício;
• A oposição prevista no ponto anterior obsta à atribuição do número de registo.
• Nos termos do art.º 9º do supracitado diploma o Presidente da Câmara Municipal
pode determinar, precedido de audiência prévia, o cancelamento do registo do respetivo
estabelecimento quando exista qualquer desconformidade em relação a informação
ou documento constante do registo; no caso de instalação de novo alojamento local
em violação de áreas de contenção estabelecidas nos termos do artigo 15.º-A, após a
respetiva definição; por violação dos requisitos estabelecidos nos artigos 11.º a 17.º
• No caso de a atividade de alojamento local ser exercida numa fração autónoma de
edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização independente, a assembleia de
condóminos, por decisão de mais de metade da permilagem do edifício, em deliberação
fundamentada, decorrente da prática reiterada e comprovada de atos que perturbem
a normal utilização do prédio, bem como de atos que causem incómodo e afetem o
descanso dos condóminos, pode opor-se ao exercício da atividade de alojamento local
na referida fração, dando, para o efeito, conhecimento da sua decisão ao Presidente da
Câmara Municipal;
• O Presidente da Câmara Municipal, com faculdade de delegação nos vereadores, decide
sobre o pedido de cancelamento.
Delego na Sr.ª Vereadora, Ana Lara Henriques de Oliveira Pimenta Damásio, a competência
para praticar todos os atos supra indicados previstos no Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29
de agosto, alterado e republicado pela Lei n.º 62/2018 de 22 de agosto.
O presente despacho de delegação de competências vigorará durante o presente mandato
autárquico podendo, no entanto, ser avocadas as competências nele previstas sempre que
a relevância do ato a praticar justifique que seja tomado por mim.
O presente despacho produz efeitos imediatos.
Publique-se o presente despacho de delegação de competências através de Edital afixado
nos lugares de estilo, bem como no Boletim Municipal e na página eletrónica do Município,
em conformidade com o disposto no artigo 56.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e de harmonia com o disposto no n. º 2 do artigo 47º. conjugado com os art.
ºs 151º e 159º para os quais remete, todos do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto - Lei n. º 41/2015, de 7 de janeiro.
Vila Nova de Poiares, 11 de fevereiro de 2019,
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques
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CAPRILAND

Centro de Competências da
Caprinicultura reuniu em
Assembleia Geral

O

Centro de Competências da
Caprinicultura
(C.C.C.), instalado
em Vila Nova de
Poiares, foi um dos primeiros a
ser homologados pelo Ministério
da Agricultura e realizou a sua
Assembleia-Geral, para apresentação e discussão do Plano de
Ação do CCC a novos associados,
com definição das atividades a
realizar.
No Plano de Ação apresentado
foi definida a ambição nuclear
deste documento, que assenta
na “Recuperação do património pecuário e da produção de
caprinos, reduzindo a dependência externa, definindo para isso
o que se designou por 3 pilares
prioritários do Centro de Competências da Caprinicultura: a
valorização da produção caprina
pelo aumento da produção e
produtividade e a promoção
da pastorícia; o incremento da

experimentação e investigação
sobre os caprinos e a garantia da
transmissão do conhecimento
aos produtores, assegurando a
evolução da fileira; bem como a
contribuição para a preservação
e o acesso universal à informação
disponível.
É com base nestes pilares, que
serão definidas as medidas de
ação que, num contexto mais
genérico, «contribuirão o desenvolvimento e a sustentabilidade
da fileira da caprinicultura, o
reforço da investigação, a promoção da inovação, a transferência
e divulgação do conhecimento e
as boas práticas na produção de
caprinos».
De acordo com a visão estratégica apresentada, esta aposta é
«fundamental para o reconhecimento da importância deste
pequeno ruminante (a cabra)
na economia dos territórios e
no desenvolvimento do espaço
rural, comprovando a dimensão

estratégica que a caprinicultura assume nas economias das
regiões e na coesão do território,
contribuindo para a diminuição
das assimetrias regionais».
Esta Assembleia-Geral realizase após a adesão de nove novos
membros ao Centro de Competências da Caprinicultura
como a ACOS (Associação de
Agricultores do Sul), a ANCRAS
(Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana ), a
APED (Associação Portuguesa
de Empresas de Distribuição),
a CAPRISERRA (Cooperativa de
Produtores de Cabrito de Raça
Serrana ), a LEICRAS (Cooperativa
de Produtores de Leite de Cabra
Serrana), a Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, a
Escola Superior Agrária de Viseu,
a Universidade de Évora/Instituto
de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas e a Universidade de Lisboa/Faculdade de
Medicina Veterinária.

PROTEÇÃO CIVIL & AMBIENTE
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Aposta na redução de
utilização do plástico

O
REGENERAÇÃO FLORESTAL

Município investe na
recuperação da floresta

A

Câmara Municipal
de Vila Nova de
Poiares tem em
curso uma ação
que visa a regeneração florestal e fluvial nas
zonas que foram afetadas pelos
incêndios de 15 de outubro, bem
como promover a segurança
dos cidadãos e dos seus haveres,
nomeadamente junto dos aglomerados populacionais, na rede
viária e ainda ao longo das linhas
de água.
Este é um investimento que resulta de uma candidatura da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares aprovada pelo PDR2020,
no montante de 193.784,00€,
financiado a 100% por fundos

comunitários.
No total serão intervencionados
190,52 hectares, abrangendo
as freguesias de Lavegadas, São
Miguel de Poiares e ainda Poiares
(Santo André), sendo que os
trabalhos – que já arrancaram em
dezembro do ano passado – terão
um prazo de 12 meses para a sua
conclusão.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João
Miguel Henriques, afirmou que
«estas ações, a par de outras em
estudo, são fundamentais não
só por permitir recuperar todo
o património natural que nos
caracteriza e que foi devastado
por esse malogrado incêndio,
mas também por reduzir a possi-

bilidade de outras ocorrências do
género».
Entre as ações a executar estão
a substituição de sinalização
danificada; a recuperação das
faixas de gestão de combustível
associadas aos aglomerados populacionais, rede viária e pontos
de água, com o corte e remoção
de árvores queimadas; o corte e
remoção de árvores e arbustos
queimados nas linhas de água,
que provoquem obstrução e
dificuldade de escoamento das
águas ao longo do leito, numa
faixa de 10 metros e ainda a
plantação de espécies endógenas como amieiros, bétulas e
freixos, nas margens das linhas
de água.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES ADERIU À HORA DO PLANETA
O Município de Vila Nova de Poiares aderiu à iniciativa
“Hora do Planeta” e, a 30 de Março apagou as luzes, durante 60 minutos, em três locais públicos, o Monumento
“O Cristo”, o Jardim Santo André e o Jardim de Homenagem ao Poiarense, entre as 20h30 e as 21h30.
Vila Nova de Poiares associou-se assim a esta campanha
de alerta para as alterações climáticas, que a partir de
um evento simbólico numa única cidade se transformou

num dos maiores movimentos do mundo em defesa do
ambiente.
A Hora do Planeta é uma iniciativa da WWF, que começou
em 2007, em Sidney, na Austrália. Em Portugal, 110
municípios aderiram e centenas de monumentos emblemáticos nacionais ficaram às escuras, como a Ponte 25 de
Abril, o Mosteiro dos Jerónimos, o Cristo Rei, em Lisboa e
o Convento de Cristo, em Tomar.

Município de Vila Nova
de Poiares aprovou
por unanimidade, em
Reunião de Câmara, a adoção do
programa de redução do uso de
plástico pela Autarquia, iniciativa que se insere na estratégia de
política ambiental preconizada
por este Executivo Municipal.
Esta decisão decorreu da proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, em
cuja génese está a preocupação
constante na implementação de
medidas numa postura proactiva
de defesa do meio-ambiente,
o que tem sido uma prática
ininterrupta nos últimos 5 anos
pelo Município, «com o objetivo
de reduzir a pegada ecológica,
ao apostar numa melhor gestão
dos recursos e ao mesmo tempo
sensibilizando a população para
a urgência em adotar medidas
mais ‘amigas’ do ambiente»,
referiu João Miguel Henriques,
Presidente da Câmara Municipal.

Entre as medidas aprovadas estão
gestos simples como a preferência pelo uso de materiais reutilizáveis em detrimento de itens de
utilização única, como garrafas,
copos e demais artigos utilizados
nas infraestruturas ou eventos
realizados e apoiados pela Autarquia, bem como a opção pela
aquisição de produtos reutilizados ou recarregáveis nos consumíveis usados no funcionamento
dos serviços, e ainda a substituição de sacos de plástico por
embalagens de papel, preferencialmente reciclado, com exceção
dos sacos de lixo indiferenciado.
Também no âmbito dos procedimentos de contratação pública
promovidos pelo Município, será
tido em consideração a utilização
de materiais recicláveis.
«A redução da utilização de
plástico, em especial aquele que
é descartável, deve ser uma meta
comum, quer no plano individual, quer institucional», referiu.

LIMPEZA DA FAIXA FLORESTAL JUNTO À REDE VIÁRIA
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares continua a proceder a intervenções na faixa florestal existente junto à rede viária municipal, no âmbito do
Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de acordo
com o delineado para a rede secundária das faixas de gestão de combustível.
Esta ação arrancou na freguesia de Arrifana e de Poiares (Santo André), zonas
que não foram afetadas pelos incêndios de 2017, e que por isso foram consideradas como de maior risco pelo PMDFCI, no âmbito da estratégia municipal
em matéria de prevenção de fogos florestais.
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DEFESA DA FLORESTA

Comissão Municipal
de Proteção Civil
aprovou medidas
preventivas

O

Município de Vila
Nova de Poiares
realizou uma
reunião extraordinária da Comissão
Municipal de Proteção Civil para
planeamento das ações de gestão
de combustível e definição de medidas preventivas como a limpeza
de terrenos em volta dos edifícios
e aglomerados populacionais.
Nesta reunião estiveram presentes, além dos membros com
assento nesta comissão, algumas
entidades convidadas como o Comandante Operacional Distrital

Carlos Luís Tavares, elementos da
brigada SEPNA da GNR e ainda
elementos do GIPS – Grupo de
Intervenção Proteção e Socorro
da GNR, liderado pelo Tenente
Coronel João Caleiras, com o
objetivo de definir e articular as
políticas locais de proteção civil
com as medidas e recomendações
nacionais, integradas no Sistema
Nacional de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.
«É fundamental que os sistemas
municipais estejam devidamente
articulados e integrados com as
definições distritais e nacionais,

de forma a, em conjunto, se
poderem definir as medidas de
ação e prevenção dos incêndios
florestais», considerou o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, para quem a
«crescente severidade e impacto
dos incêndios dos últimos anos
obriga a uma maior preocupação
com as ações preventivas, em especial no que respeita à proteção
e defesa das populações e dos
aglomerados populacionais».
Nesta sequência, e porque é cada
vez mais importante que as populações tenham consciência da

MEDIDA AMBIENTAL

necessidade de se protegerem, foi
deliberado proceder à realização
de 10 sessões de esclarecimento
em vários locais do concelho
sobre limpeza de terrenos e queimas e queimadas, com especial
enfoque na freguesia determinada como prioritária, Arrifana,
assim definida pelo Despacho nº
744/2019.
Foi ainda feito um ponto de
situação das ações desenvolvidas
pelo Município nesta matéria,
nomeadamente no que toca à
reabilitação e manutenção de
pontos de água, intervenção nas

faixas de gestão confinantes com
a rede viária, limpeza de terrenos e caminhos, manutenção e
abertura de caminhos e estradas
florestais.
Refira-se que esta reunião surgiu
na sequência de uma recomendação da Autoridade Nacional de
Proteção Civil, que determinou a
realização de reuniões extraordinárias das comissões municipais,
a fim de definir e planear a monitorização das ações de prevenção
de incêndios e limpeza de terrenos para gestão de combustível.

MEDIDA AMBIENTAL

Apelo à defesa das árvores

‘Brigada do ambiente’ na escola

O

O

Município de Vila Nova de Poiares promoveu um conjunto de
iniciativas para assinalar o Dia
Mundial da Árvore e sensibilizar a população, principalmente os mais jovens, para a
importância da preservação das árvores e
da floresta.
Com a parceria do Agrupamento de Esco-

las de Vila Nova de Poiares, foram elaborados “balões” de diálogo, pelos alunos
da escola EB 2,3 /S Dr. Daniel de Matos, os
quais foram depois colocados nas árvores
do Jardim do Largo da República e no Jardim de Santo André contendo mensagens
e ‘recados’ que as árvores, se pudessem
falar, diriam à população.
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Município de Vila Nova de Poiares
entregou t-shirt’s no centro
escolar da Arrifana com vista à
implementação da “Brigada do Ambiente”,
uma iniciativa no âmbito do programa
Eco-Escolas.
Esta ação, idealizada pelo Centro Escolar
da Arrifana, e que contou com o apoio

da empresa Ansell-Portugal, consiste na
criação de uma equipa constituída por
4 alunos de cada ano letivo, a qual ficará
encarregue de fiscalizar, acompanhar e
recolher resíduos espalhados no espaço
escolar, bem como sensibilizar os colegas a
terem comportamentos mais ecológicos e
amigos do ambiente.

PROTEÇÃO CIVIL & AMBIENTE | AÇÃO SOCIAL

FLORESTA SEGURA

Freguesia de Arrifana alvo
de ações de prevenção

D

urante dois dias o
Concelho de Vila
Nova de Poiares,
em particular
a freguesia de
Arrifana, será visitada por uma
equipa constituída por uma
brigada do Núcleo da Proteção
do Ambiente (NPA) da Lousã,
outra do Serviço de Proteção da
Natureza e Ambiente (SEPNA)
de Coimbra, e duas do Grupo de
Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional
Republicana.
Esta equipa, em formatura, apre-

sentou-se nos Paços do Concelho
ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Henriques, que se
fez acompanhar do Coordenador
da Polícia Municipal, Cláudio
Cancela, do Comandante Operacional Municipal, Luís Sousa, e do
Presidente da Junta de Freguesia
de Arrifana, José Manuel Henriques.
Esta ação que se assume como
preventiva enquadra-se no âmbito do Programa Floresta Segura
2019, com o objetivo prioritário
a passar pela verificação do cum-

primento da legislação, nomeadamente se efetivamente foram
concretizadas as limpezas das
faixas de proteção em redor das
habitações e dos aglomerados
populacionais em geral.
Como referido, esta ação irá
decorrer principalmente na
freguesia de Arrifana, classificada
como prioritária pelo Instituto
de Conservação de Natureza em
termos de risco de incêndio, precisamente por ter sido a menos
atingida pelos fogos nos últimos
anos, em particular o de 15 de
outubro de 2017.

Município entregou prémios do Concurso Bebé Poyares 2018
O Município de Vila Nova de Poiares entregou os Prémios do Concurso de
Fotografia Bebé Poyares.
Os prémios atribuídos são de caráter meramente simbólico, funcionando mais
como um gesto de reconhecimento e motivação.

ALMOÇO DE NATAL DOS SÉNIORES JUNTOU MAIS DE 400 PESSOAS
O Município de Vila Nova de Poiares promoveu mais um Almoço Solidário de
Natal dirigido à população sénior do concelho, e que se realizou no Pavilhão
Eduardo Campos, em Santa Maria, freguesia de Arrifana, podendo assim
acolher os mais de 400 pessoas que se reuniram nesta atividade integrada na
programação de Natal da Autarquia.

MEDIDA AMBIENTAL

ZIF’s de Poiares
em Jornadas Técnicas

O

Município de Vila Nova
de Poiares, em parceria
com as 3 ZIF – Zona de
Intervenção Florestal do concelho
(Santo André, Arrifana e S.Miguel/
Lavegadas) estão a organizar um
conjunto de três jornadas técnicas com o objetivo de divulgar e

facultar informação técnica aos
proprietários florestais sobre esta
importante ‘ferramenta’ de gestão
da floresta.
A primeira jornada já decorreu a
18 de março, seguindo-se ou-

tras duas, uma em abril e outra
em maio, onde os produtores
poderão ficar a conhecer melhor
as espécies recomendadas para
plantação, os apoios do Estado e
como melhorar a prevenção.

CRIANÇAS CANTAM AS JANEIRAS
As crianças dos jardins de infância e ensino pré-esolar do concelho cumpriram
a tradição de cantar as janeiras nos Paços do Conelho.
Vestidos a rigor e com vozes afinadas, as crianças presentearam o Executivo
com as suas canções alusivas à época, sempre sob o ‘olhar atento’ do Presidente da Câmara Municipal que fez questão de receber os ‘pequenos cantores’.
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ENTREGA DE PRÉMIOS LAÇO AZUL
O Município de Vila Nova de Poiares, através
da sua CPCJ , entregou prémios e certificados
do concurso “Crescer Feliz”, às crianças do
ensino pré-escolar do concelho.
O objetivo do concurso foi alertar para o
problema dos maus-tratos em crianças e
promover as atividades em família, tendo
as crianças elaborado vários laços azuis, em
diferentes materiais.
Esta foi uma iniciativa diferente, com aposta
na expressão artística, que contribui para fomentar nas crianças o interesse por aprender,
descobrir, divertir e, sobretudo, relacionar-se
positivamente com o mundo que os rodeia.

Município entregou CABAZES DE NATAL
O Município de Vila Nova de Poiares entregou
cabazes de Natal a famílias mais desfavorecidas do concelho.

PRIMEIRO EXECUTIVO

Jovens autarcas tomaram posse

F

oi em reunião do Executivo Municipal que os jovens autarcas
eleitos em dezembro tomaram
posse, perante o Presidente da
Câmara Municipal e vereadores que se encontravam presentes, dando
assim início ao seu mandato de um ano.
Depois de assistirem à reunião, o Presidente da Câmara João Miguel Henriques,
explicou brevemente o funcionamento
deste órgão autárquico, procedendo de
pois ao ato de tomada de posse da sua congénere jovem presidente Fátima Cardoso
e dos restantes elementos que compõem o
executivo jovem, nomeadamente a jovem

primeira vereadora Bárbara Carvalho, o
jovem segundo vereador, Afonso Lindão e
ainda o conselheiro Mário Santos.
Os jovens autarcas apresentaram ainda
alguns dos seus projetos, com ideias em
várias áreas de ação, que se propõem desenvolver durante o seu mandato.
O Presidente da Câmara Municipal felicitou-os «pela coragem de se terem candidatado, formando o primeiro executivo
jovem de Vila Nova de Poiares» e lembrou
aquela que é a grande dificuldade de todos
os autarcas «gerir um orçamento limitado,
que implica fazer opções e não conseguir
concretizar todos os projetos».

Desejou as melhores felicidades e sucessos
no exercício do mandato, com a certeza de
que «irá certamente correr bem e tornar
esta edição na primeira de muitas, esperando que o mandato que agora se inicia
possa ser frutífero e participado, gerando
ideias e contributos em prol das camadas
mais jovens», referiu.
O Programa Jovens Autarcas, é uma iniciativa inovadora lançada pelo Município de
Vila Nova de Poiares em 2018 e que conhece assim o seu primeiro ‘executivo’, com
um mandato de um ano e um orçamento
de 10 mil euros para gerir.

SUCESSO ESCOLAR

Já arrancou o Programa
de Educação Parental

O

Município de Vila
Nova de Poiares
deu início a um
Programa de
Educação Parental, dirigido a pais/encarregados
12

de educação, cujos educandos se
encontram a frequentar o 1º ciclo.
O objetivo deste Programa de
Educação Parental visa dotar os
pais/encarregados de educação de
estratégias e ferramentas que lhes
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permitam lidar com os desafios
mais prementes da parentalidade
que, nos dias de hoje, são cada vez
mais complexos.
Para o Município, este programa
reflete o trabalho de parcei-

ros com responsabilidade na
educação no concelho, nomeadamente a Câmara Municipal e
o Agrupamento de Escolas, que
apostam na disponibilização de
meios e recursos para melhorar as
dinâmicas familiares e parentais,
com vista a uma promoção cada
vez maior do sucesso escolar das
crianças e jovens.
Esta formação insere-se no programa “Realiza-te”, promovida
em parceria com a CIM-Região de
Coimbra.

O Programa de Educação Parental
decorrerá ao longo de 14 sessões
semanais, em horário pós-laboral,
com uma duração aproximada de 2h/sessão, dirigidas por
Psicólogas da área da Educação,
com funções no Município e no
Agrupamento de Escolas de Vila
Nova de Poiares.
As sessões de educação parental
terão lugar no CCP – Centro Cultural de Poiares, tendo já iniciado
em janeiro e prolongando-se até
abril de 2019.

CULTURA

ERASMUS FOOD
Uma comitiva de alunos europeus visitou o concelho no âmbito do Intercâmbio de Estudantes FCE 2019 - Food Connects Europe, dinamizado pelo
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares.
Trata-se de um projeto financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia
e apoiado pelo Município de Vila Nova de Poiares, que contribuiu para divulgar
e promover a gastronomia da região junto da comunidade estudantil europeia.
Um projeto com uma importante troca de experiências que envolveu estudantes e professores das escolas parceiras da Alemanha, Espanha, Estónia,
Holanda e Noruega, com turmas do 9º ao 12º ano, numa iniciativa promovida
pela equipa portuguesa da escola EB 2, 3 / S. Dr. Daniel de Matos.

FESTIVIDADES

Reis Magos encerraram
a programação de Natal

A

Chegada dos Reis
Magos marcou
o encerramento
oficial da programação de Natal em
Vila Nova de Poiares que, desde
o início de dezembro, proporcionou um conjunto de atividades e
iniciativas de animação no centro
da vila.
A iniciativa, preparada e encenada pela CTEP – Companhia de
Teatro Experimental de Poiares,
procurou teatralizar a cena da
tradição cristã com a chegada dos
Reis Magos a Belém para adorarem o Menino Jesus, acabado de
nascer e a quem trouxeram de
presente ouro, incenso e mirra.
A recriação da cena natalícia foi
protagonizada pelos próprios
eleitos locais, que assumiram os
papéis dos Reis Magos, nomeadamente o Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, e o Presidente da
Assembleia Municipal, Nuno
Lima Fernandes, acompanhados
da Vereadora Lara Henriques de
Oliveira na personagem de Rainha Miriam, Rainha das Europas,
e pelos atores da Companhia

de Teatro de Experimental de
Poiares, com o acompanhamento
do Rancho Folclórico do Centro
de Conívio do Carvalho e o Grupo
Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de Poiares.
O grupo concentrou-se junto ao
Mercado Municipal, promovendo
a partir desse ponto um conjunto
de teatralizações interagindo
com o público presente ao longo
do percurso, até às escadarias do
Cristo, onde finalmente encontraram o Presépio com a Sagrada
Família.
Para o presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
esta iniciativa «insere-se na política de promoção e dinamização do
centro da vila
Animação constante
Refira-se que a programação de
Natal começou no início de dezembro, com a chegada de São Nicolau e a inauguração da iluminação de Natal que deu um colorido
especial aos espaços públicos,
tornando-os mais acolhedores
e festivos. Foi ainda inaugurada
a rede pública de wireless, num
investimento do Município no

âmbito da candidatura ao programa WIFI4EU, que disponibiliza
o acesso gratuito a internet nos
espaços públicos exteriores em
todo o espaço central da Vila.
A programação contou ainda
com a realização do Mercado de
Natal “Poiares a Criar”, da iCreate
em duas edições nos fins-desemana antes do Natal e ainda
com a Chegada do Pai Natal,
encenada pela CTEP e que fez
as delícias dos mais pequenos.
Além destas encenações houve
ainda animação de rua, contos
de natal, espetáculos de teatro e
um espetáculo de fogo de artifício no fim-de-ano, assinalando
assim, de forma mais animada a
chegada do novo ano.
A chegada dos Reis Magos, no ‘dia
de Reis’, marcou o encerramento
oficial da programaçao natalícia,
juntamente com concerto de Natal, na igreja matriz de Vila Nova
de Poiares, pelo Grupo Folclórico
e Cultural da Póvoa da Abraveia
e a apresentação do livro “Se pudesse pagava à Morte para ela não
vir”, de Isaura Maia, numa edição
da associação iCreate.

A MADEIRA QUE SE FEZ GUITARRA
Com a participação do construtor Fernando Meireles e o guitarrista Bruno A.
Costa, decorreu em Vila Novade Poiares um espetáculo de Guitarra de Coimbra, no Âmbito do projeto da CIM-RC - Coimbra, Região de Cultura.
Foram apresentadas em palco as fases de construção da guitarra, desde a
paresentação da madeira em bruto até ao acabamento com polimento.

IV EDIÇÃO DO ‘LETRAS PR’Á VIDA’
O sucesso do projeto de alfabetização “Letras prá Vida” tem ditado sucessivas
reedições e arrancando em março mais uma edição, numa organização da
Associação iCreate em parceria com a Escola Superior de Educação de Coimbra, o Município de Vila Nova de Poiares, a Irmandade de Nossa Senhora das
Necessidades e as quatro juntas de freguesia do concelho.
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TURISMO

7 MARAVILHAS

‘Terras da Chanfana’ já
é marca registada

O

registo oficial da marca
Terras da Chanfana foi
concluído, dando assim
o primeiro passo para promoção
integrada do território, aproveitando o impulso e impacto
gerado pela vitória do concurso
“7 Maravilhas à Mesa”.
Depois da consagração da mesa
das Terras da Chanfana como
uma das “7 Maravilhas à Mesa”, os
quatro municípios – Vila Nova de
Poiares, Miranda do Corvo, Lousã
e Penela, avançaram, através da
Dueceira, para uma segunda fase
desta promoção conjunta do
território, com o lançamento oficial, em conferência de imprensa
no restaurante O Confrade, da
Agenda Gastronómica das Terras
da Chanfana para o primeiro
semestre de 2019.
Os quatro autarcas foram unânimes em afimar a necessidade
da cooperação para melhorar o
resultado final da promoção da
marca e do território, até porque,
como afirmou o Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares, «estamos a falar de
um território que queremos promover em conjunto», através da
marca “Terras da Chanfana” «que
14

lhe confere um autêntico selo de
qualidade».
Foi com este objetivo que foi
traçado um plano estratégico
e concertado de actuação de
forma a valorizar, promover e
dinamizar o território e as suas
comunidades, programando um
conjunto de acções diversificadas para a promoção da região,
dos seus recursos endógenos e o
envolvimento e capacitação dos
agentes locais, com ênfase para
os económicos, nomeadamente
dos sectores da restauração,
alojamento, animação turística e
desportiva.
Conforme sublinhado unanimemente pelos autarcas dos quatro
concelhos, «mais do que uma
mera formalidade, as Terras da
Chanfana assumem-se verdadeiramente como uma marca de
união territorial e de identidade
social, cultural e económica dos
quatro concelhos que a integram: Lousã, Miranda do Corvo,
Penela e Vila Nova de Poiares.
Identidade e união que têm saído
reforçados com o sucesso das diferentes iniciativas realizadas por
cada um dos municípios onde se
incluem.
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PROMOÇÃO TURÍSTICA

Poiares em destaque na
Bolsa de Turismo de Lisboa

O

O Município
de Vila Nova de
Poiares esteve em
destaque na BTL –
Bolsa de Turismo
de Lisboa através do stand das
Terras da Chanfana, marca criada
pelos quatro concelhos que formam a associação de municípios
DUECEIRA, Vila Nova de Poiares,
Lousã, Miranda e Penela.
Esta presença decorre da vitória
alcançada no concurso 7 Maravilhas à Mesa, onde a Mesa das
Terras da Chanfana foi uma das
vencedoras, e da estratégia integrada de promoção dos quatro
territórios que compõem esta
associação.
Assim, Vila Nova de Poiares pôde
promover o que de melhor tem
para oferecer no âmbito do turismo, em particular no âmbito da
gastronomia, natureza, cultura e
desportos de aventura. Para tal,
marcaram presença ao longo de

todo o dia uma série de entidades
parceiras, nomeadamente a Confraria da Chanfana, Companhia
de Teatro Experimental de Poiares, Capitão Dureza (cuja base
operacional é nas margens do
rio Mondego no Louredo Natura
Parque), e Associação Recreativa
de São Miguel.
O grande destaque foi naturalmente a gastronomia, em particular o seu ex-libris, a Chanfana,
e a doçaria representada pelo
Poiarito. Mas também o desporto
e a natureza foram alvo de uma
atenção cuidada, através da
apresentação do vídeo do Poiares
Trail 2019, prova que decorreu
em fevereiro e que permitiu aos
mais de 1.700 participantes apreciarem locais de rara beleza, em
particular a Ribeira de Poiares.
Refira-se que entre as presenças
no stand das Terras da Chanfana,
nomeadamente profissionais
ligados ao setor do turismo,

estiveram ainda o apresentador e
ator Fernando Mendes, diversas
figuras do governo como é o
caso do Ministro Adjunto e da
Economia Siza Vieira, dos Secretários de Estado Carlos Miguel
(Autarquias Locais), Miguel João
de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural), José Artur Neves
(Proteção Civil) e Ana Godinho
(Turismo), a Presidente da
CCDR-C, Ana Abrunhosa, e Pedro
Machado, Presidente da Entidade
Regional de Turismo do Centro,
e que tiveram a oportunidade
de conhecer as potencialidades
deste Concelho.
Obviamente que o grande destaque vai para a gastronomia, a
Chanfana, mas também outro
tipo de oferta de produtos muito
mais vasto, que em Vila Nova de
Poiares incluem a natureza, e da
qual são indissociáveis os rios
Alva e Mondego, a cultura e os
desportos de aventura.

TURISMO

APRESENTAÇÃO

Agenda de eventos foi
apresentada na BTL

O

espaço da Comunidade Intermunicipal – Região
de Coimbra (CIM
– RC) na BTL –
Bolsa de Turismo de Lisboa foi o
palco escolhido pelo Município
de Vila Nova de Poiares para dar
a conhecer o calendário de alguns dos eventos marcados para
o ano de 2019 no Concelho.
A apresentação iniciou com uma
representação histórica preconizada pela Companhia de Teatro
Experimental de Poiares, em que
a Rainha Dª. Maria II deu conta
do seu conhecimento aprofundado da realidade do Concelho, em
associação com o novo produto
turístico da CIM – RC, “Mulheres
e Lugares”, e no qual a ‘figura’
escolhida para representar Vila
Nova de Poiares, surge numa
clara alusão ao facto de ter sido

no seu reinado que, em 1836, foi
por Decreto-Real constituído o
Concelho.
O primeiro evento a ser apresentado foi o “Mercado Antigo”, que
vai ter a sua sexta edição nos dias
15 e 16 de junho, e que pretende
recriar um dos grandes fatores
que contribuiu para o crescimento de Vila Nova de Poiares no
século XIX, o mercado semanal
que decorria em Santo André de
Poyares, atual sede de Concelho.
Trata-se de uma reconstituição
do Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de
Poiares, e que este ano terá como
tema os ‘anos 20’, como revelado
pela diretora técnica, Maria do
Carmo Baixinho, que, adiantou,
«terá produtos tradicionais para
venda, com especial destaque
para o artesanato do Concelho,
a que se juntam também jogos

tradicionais, pregões e ainda
o Festival de Folclore. Como
habitualmente, as tasquinhas
terão na ementa os produtos que
deram fama a Poiares, em particular o ex-libris da gastronomia
poiarense, a Chanfana».
Poyares Rotações a
8, 9 e 10 de junho
De seguida, o destaque foi para
o Poyares Rotações Motorshow,
evento bienal que reúne no Concelho os aficionados do mundo
dos automóveis, que decorrerá
entre nos dias 8, 9 e 10 de junho,
e que retrata a grande tradição
que Vila Nova de Poiares tem no
desporto motorizado, em particular nos ralis.
A apresentação do Poyares
Rotações esteve a cargo de José
Manuel Henriques, presidente
da associação com o mesmo

nome e que organiza este evento,
referindo algumas das novidades, nomeadamente «a prova de
slalom que contará para o campeonato da especialidade, no dia
9 de junho, bem como a intenção
de criar nas imediações do evento um pequeno troço para rali,
onde os visitantes podem realizar
‘co-drives’.
Paralelamente, teremos a apresentação da secção de clássicos e
históricos, de veículos superdesportivos e o motorshow, espaço
onde os pilotos poderão exibir as
suas habilidades e que todos os
anos reúne milhares de espetadores», referiu.
Ainda na área do desporto motorizado, destaque também para
a Corrida dos Campeões, evento
que terá lugar a 16 de junho, e
que decorrerá no Kartódromo de
Vila Nova de Poiares, estrutura
ímpar na região e que contribui
para a promoção do desporto
motorizado.
Poiartes 2019 apresentou cartaz
de espetáculos
Como não podia deixar de ser a
Poiartes 2019 – Mostra de Artesanato, Mostra de Gastronomia
foi também apresentada nesta
29 de março de 2019
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sessão, ou não fosse o maior
evento realizado no concelho,
aproveitando o momento para
divulgar em primeira-mão o
cartaz de espetáculos musicais
deste certame, que decorre de 5
a 9 de setembro e que terá como
‘cabeças de cartaz’ nomes bem
conhecidos do público, como
Olavo Bilac, Anselmo Ralph,
Dj Wilson Honrado e Bárbara
Bandeira, entre outras atrações
que mais tarde serão divulgadas
e que contribuirão para enriquecer ainda mais a lista de atrativos
desta Feira.
A apresentação foi feita pelo técnico da área da cultura, Gabriel
de Matos, juntamente com o responsável da produtora de espetáculos Malpevent, Marco Polónio,
aos quais se juntou o próprio
Olavo Bilac, que fez questão de
estar presente nesta sessão.
Estão reunidos todos os ingredientes para que este seja um
ano ainda mais excecional em
termos turísticos no concelho e,
pegando no ‘slogan’ do Turismo
do Centro de Portugal: “Um dia
é bom, dois é ótimo, três nunca é
demais”, ao qual acrescentamos
que, em Vila Nova de Poiares, o
quarto será inesquecível!
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EDUCAÇÃO

EMPREENDEDORISMO

Palicapri e Chocorito representam
Poiares na Expo Empresas da CIM-RC

O

Centro Cultural
de Poiares foi o
palco escolhido
para a realização
da sexta edição
do Concurso Municipal de Ideias
de Negócio, promovido pela
Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares em parceria com a
CIM – Região de Coimbra e com a
colaboração do Agrupamento de
Escolas do Concelho.
A concurso estiveram 7 projetos
desenvolvidos pelos alunos do 2º
e 3º ciclo, secundário e profissional da comunidade educativa de
Vila Nova de Poiares, centrados
em particular no âmbito gastronómico, mas também ao nível do
artesanato e dos cuidados com a
16

comunidade sénior.
Chocorito e Palicapri
representem Poiares
na Expo Empresas
Como é habitual, os vencedores
dos segundos e terceiros ciclos,
irão representar o Concelho
na Expo Empresas da CIM – RC,
evento que este ano irá decorrer
em Vila Nova de Poiares, no dia
25 de maio.
Essa responsabilidade recairá no
projeto Palicapri, apresentado
pelos alunos do segundo ciclo, e
que consiste num paliteiro que
resulta de uma conjugação do artesanato local, nomeadamente os
palitos floridos e a marca Poiares
Capriland®, e no Chocorito, dos
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jovens do terceiro ciclo, e que se
assume como uma fusão entre o
chocolate e o doce local Poiarito.
Ainda a concurso no terceiro
escalão foram apresentados os
projetos Prazeres da Chanfana,
hambúrguer em que o ingrediente principal é, como o nome
indica, a Chanfana, e o projeto
Atividosos, cujo objetivo passa
por proporcionar à comunidade
sénior um acompanhamento
que proporcione a socialização e
inclusão social.
Gastronomia foi ‘rainha’ no
secundário/profissional
Por fim, no escalão dedicado
aos alunos do secundário/profissional, o grande vencedor foi

o projeto Patéchan, um patê a
partir do produto Chanfana.
Caberá agora aos alunos que
apresentaram esta proposta o
de representar o Município de
Vila Nova de Poiares na final
intermunicipal da CIM-RC, que
decorrerá nos dias 6 e 7 de junho,
em Mortágua
Nos restantes lugares do pódio
ficaram o projeto Buchan, uma
mistura dos dois produtos da
gastronomia local arroz de
bucho e chanfana, e ainda o whitesalame, uma reinterpretação
do afamado doce salame, com
chocolate branco.
Refira-se que o Júri foi constituído por Paulo Carvalho, presidente da Associação Empresarial de

Poiares, Ana Grade, empresária
do ramo alimentar e proprietária de uma unidade industrial
no Concelho, e Liliana Simões,
diretora da incubadora social
Microninho, os quais tiveram de
analisar os projetos sob diferentes aspetos, nomeadamente
inovação, exequibilidade, qualidade da apresentação, desenvolvimento da ideia e o seu impacto
no território da CIM – Região de
Coimbra.
Durante o Concurso Municipal
de Ideias de Negócio houve ainda
a oportunidade para a apresentação do projeto Maria Xica de
Ana Carvalho, uma casa de chá
pet friendly que conquistou o
segundo lugar no Concurso Empreender em Vila Nova de Poiares
de 2018, para a presença do
projeto 20coMel, promovido por
alunos do 3º ciclo do Concelho
que em 2018 venceram o concurso intermunicipal Epo Empresas
Arte e Ofícios da CIM-RC, e para
um momento cultural promovido pela Companhia de Teatro
Experimental de Poiares.

EDUCAÇÃO | SOCIEDADE

FESTIVIDADES

Cortejo das instituições e
associações animou Carnaval

A

s várias associações
e coletividades
poiarenses saíram
à rua no ‘Domingo Gordo’ para
festejar o Carnaval, desfilando
em cortejo pelas principais ruas
da vila. Os festejos prolongaramse por toda a tarde de domingo,
concentrando-se no centro da
vila, onde houve lugar ao concurso infanto-juvenil de melhor
mascarado, evidenciando as

diferentes e originais fantasias e
disfarces dos mais pequenos.
O final da tarde contou ainda
com uma matiné no salão de festas do CCP, onde os foliões puderam dar continuidade à diversão,
numa sessão com animação a
cargo de J&V Music.
No final o Presidente da Câmara,
João Miguel Henriques, fez um
balanço extremamente positivo
destas festividades carnavalescas,
deixando uma saudação especial

ao espírito criativo e de folia manifestado pelos poiarenses.
Recorde-se que os festejos de
domingo foram o culminar da
programação de Carnaval que
começou na sexta-feira, com a
participação de toda a comunidade educativa de Vila Nova de
Poiares, juntando mais de 800
crianças e jovens num desfile
conjunto, e que continuou na
noite de sábado com um animado baile de carnaval no CCP.

SUCESSO ESCOLAR

Logótipo do Conselho Municipal da
Juventude já tem vencedor

O

Concurso para a criação
do logotipo do Conselho
Municipal da Juventude
já tem vencedor encontrado,
Bruno Fernandes, que recebeu
250 euros, referente ao primeiro
prémio, entregue durante a reunião da Câmara Municipal. Em
segundo lugar ficou a proposta
de Sofia Carvalho, que recebeu

também o prémio de participação na mesma sessão.
A criação de um logotipo para o
Conselho Municipal da Juventude teve como objetivo «procurar
criar uma identidade própria
deste órgão, de forma a realçar a importância atribuída às
dinâmicas juvenis e da participação cívica por parte dos jovens»,

conforme referiu o Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel
Henriques. O mesmo responsável
destacou ainda algumas medidas
que têm vindo a ser tomadas, e
que são especialmente voltadas
para a juventude «como a criação
de um orçamento participativo
jovem que tem vindo a ganhar
participação de ano para ano, ou

ainda mais recentemente com o
projeto inovador dos ‘jovens autarcas’». Refira-se que o Conselho
Municipal de Juventude (CMJ) de
Vila Nova de Poiares é um órgão
consultivo, de apoio, informação
29 de março de 2019
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e consulta do município para
matérias relacionadas com a
política na área da juventude, e
composto por representantes associações juvenis e de estudantes,
de cada juventude partidária.
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SOCIEDADE | CULTURA

EFEMÉRIDE

Julgado de Paz
assinalou 15º
aniversário com
‘dia aberto’

O

Julgado de Paz
de Vila Nova de
Poiares celebrou
o seu 15.° aniversário com um
‘dia aberto’, onde a população
foi convidada a visitar os serviços
e conhecer como funcionam os
procedimentos nesta entidade.
A estrutura de Vila Nova de

Poiares foi inaugurada em 2004,
numa parceria entre o Município de Vila Nova de Poiares e o
Ministério da Justiça, funcionando desde então na resolução de
conflitos de natureza cível até ao
limite máximo de 15 mil euros.
Para o presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
“esta é uma acção que pretende

alertar para o papel dos julgados de paz, não só na relação de
maior proximidade, mas também
na agilização da tramitação dos
processos. Recorde-se que os
Julgados de Paz são tribunais
com características próprias, que

DIA DA MULHER

“As Mulheres da Nossa Terra”
esteve em exposição no CCP

F

oram 15 os pósteres de
mulheres de Poiares que estiveram em exposição no CCP,
numa iniciativa da iCreate,
em parceria com a Konkrets
e apoiada pelo Município.
A exposição foi inaugurada no Dia Internacional da Mulher, pelo presidente
da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, João Miguel Henriques, que fez
questão de se associar a esta iniciativa,
sublinhando a importância da celebração deste dia, «que ainda faz sentido
comemorar, porque apesar dos passos
dados em matéria da emancipação e
afirmação da mulher na nossa sociedade, ainda há muito trabalho a fazer
e muito caminho a percorrer para que
consigamos ter uma sociedade mais
18
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justa e com igualdade de oportunidades para homens e mulheres».
O mesmo responsável elogiou ainda a
exposição preparada pela iCreate, que
exalta as mulheres mais famosas, «as
da nossa terra, porque fazem parte das
nossas vidas e nos ajudam a trilhar os
caminhos do nosso dia-a-dia, com a sua
experiência, saber, capacidade de trabalho e espírito de iniciativa», afirmou.
Refira-se que a mostra foi idealizada
durante o curso Mulheres em Linha,
capacitação para a Inclusão, formação
em costura criativa, numa parceria
entre a iCreate e a empresa Konkrets, da
Lousã, onde durante seis meses foram
construindo diversos trabalhos que resultaram nesta exposição que pretende
ser um tributo à Mulher.
# 18
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resolvem litígios de natureza cível
quer por mediação e acordo, quer
por sentença e que se regem pelos
princípios da simplicidade, informalidade, celeridade, oralidade e
absoluta economia processual.
Para mais informação sobre os

serviços prestados, contactos e
horários de funcionamento basta
consultar a área dedicada ao Julgado de Paz no site do Município
em: http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/municipes/julgadode-paz

OBRAS

INTERVENÇÕES MUNICIPAIS

Obras
Breve resenha em imagens das diversas
intervenções que têm sido efetuadas pela
Câmara Municipal por todo o território
Pintura de passadeiras por todo o Concelho

Construção de passeios e muros junto à Urbanização Séc. XXI

Limpeza e instalação de rede de segurança na Charca da Venda Nova

Limpeza de bermas e valetas por todo o Concelho

Plantação de espécies autóctones no Louredo Natura Parque

Plantação de árvores na Rua do Parque Verde

Reparação do Muro da Capela João Paulo II, no Entroncamento

Alargamento da Rua da Pontinha no Pereiro

Aplicação de tapete betuminoso na Rua Vale Viegas

Aplicação de tapete betuminoso na Rua Vale Viegas

Aplicação de tapete betuminoso na Rua Forno João Martins

Alargamento da Rua Além da Ribeira , nos Moinhos

Alargamento de curva na estrada de Vale de Afonso

Alargamento da Rua do Cabeço, em São Miguel de Poiares
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DESPORTO

ATLETISMO

A

edição de 2019
do Poiares Trail
reuniu mais de
1.700 de “amantes”
da corrida entre a
prova de trail longo (32 km), trail
curto (17 km), trail jovem (15km)

20

e caminhada (12 km), a que se
juntou no dia anterior o PT Kids e
prova de obstáculos, num evento
que de ano para ano tem vindo a
ter cada vez mais participantes.
A grande novidade deste ano foi
a inclusão da margem esquerda
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Poiares Trail reuniu mais
de 1.700 participantes
do Mondego no percurso, com
um troço de aproximadamente

4km, contribuindo para o reforço
do contacto com a natureza e a
possibilidade de conhecer alguns
recantos e paisagens que, habitualmente, não são frequentados.
Destaque ainda para os elevados níveis de competitividade
registados na prova de 32k que,
como habitualmente, integrou o
Circuito Nacional de Trail.
Organizada pela Secção de Atletismo da Associação Recreativa
de São Miguel, e em parceria com
a Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares, a prova iniciou-se no
dia com as tradicionais jornadas técnicas, que forneceram
‘instrumentos’ importantes de
trabalho, tanto para treinadores
como para atletas, abordando te-

máticas como a “Caracterização
do Atleta Portugues de Trail”, “A
osteopatia no desporto” e ainda
“Das vertentes clássicas do Atletismo ao Trail”, onde alguns dos
trail runners de topo nacional
se propuseram partilhar as suas
experiências e a sua perspetiva
sobre a evolução da modalidade
ao longo dos anos.
Em termos competitivos, os resultados ditaram como grandes
vencedores os atletas Rodrigo
Santos no Trail jovem 15k, Diogo
Gomes no Trail curto 17k e Miguel
ângelo no Trail longo de 32k.
Refira-se que todos os resultados
estão disponíveis na plataforma
Prozis (em: prozis.com/poiarestrail),

VILA NOVA DE POIARES
HISTÓRIA & PATRIMÓNIO

As Pedreiras e Mós da Serra
R

econhecidamente uma
atividade ancestral em Vila
Nova de Poiares, e com predominância natural nas Freguesias de
Lavegadas e São Miguel de Poiares, é nesta última que, mais recentemente e até aos nossos dias,
se manteve a extração e trabalho
manual da “pedra da serra”.
A “pedra da serra” é de uma
rocha sedimentar designada por
arenito, sendo, no entanto, comummente conhecida entre nós
por “pedra vermelha de Alveite”,
“grés vermelho” ou simplesmente “pedra de Alveite”. Tradicionalmente explorados na Serra
de São Pedro Dias e na Serra de
Alveite, é nas próprias serras que
são talhadas as grandes pedras,
usadas para os mais variados
fins, com especial relevo para aa
construção civil e mós.
Extraída em diversas explorações
na serra, no extremo nascente
do concelho de Vila Nova de
Poiares, é uma pedra geralmente
avermelhada, com registo de
manchas que vão do negro ao
amarelo. Devido à sua aspereza,
dureza e composição, é uma pedra difícil de trabalhar, que não
permite o polido perfeito, nem
uma escultura muito delicada.
Tratando-se, no entanto, de uma
pedra disponível e abundante no
nosso território, o custo da sua
exploração, extração e talha era
muito mais económico do que a
aquisição e transporte de outras
paragens, pelo que foi usada,
não apenas no nosso Concelho,
mas por toda a Região. Figura,
portanto, nas edificações regionais mais antigas, constituindo
material corrente da composição
de paredes, muros ou vedações;
material de talha em elementos
decorativos, realçando-se o seu
uso especial em cantarias e bandeiras de janelas, soleiras, umbreiras e cantarias de portas, ou
escadarias; material de constru-

ção de elementos religiosos em
Igrejas e Capelas, de alminhas,
nichos e imagens religiosas; ou
material para criação de objetos
utilitários, com enfoque nas
mós, passando também por pias,
bebedouros ou comedouros.
Relembrando a grande importância na região, encontramos
nos territórios envolventes ao
Concelho e com relativa facilidade, a “pedra vermelha de
Alveite” em muitas edificações,
públicas e privadas, deixandose como exemplo o seu uso” no
Pelourinho primitivo da Lousã,
com origem
em Alveite e
nas pedras
vermelhas da
Serra, tendo
igualmente
a sua reconstituição
contado com
a mesma técnica e pedra.
Verdadeira
indústria e
arte, que em
tempos empregou dezenas de trabalhadores, entrou, nas últimas décadas,
em declínio, tendo, para tal,
contribuído o facto de ser uma
atividade nociva à saúde, devido
aos efeitos que produz nas vias
respiratórias.
Atualmente mantida quase em
exclusivo como arte, ainda é
trabalhada manualmente pelos
artesãos do nosso Concelho, descendentes dos antigos trabalhadores da “pedra da serra”.
Inicialmente a extração da pedra
era feita através de métodos
unicamente manuais, tendo, posteriormente, sido usada a pólvora
e, mais recentemente, a dinamite.
A tarefa da extração da matéria
-prima era uma extremamente
dura, sendo o transporte feito
com animais (juntas de bois) e

recurso à força humana.
No caso das mós, era na própria
pedreira que a pedra tinha que
ser “desgastada” o mais possível, de forma a facilitar o seu
transporte cujo peso poderia
atingir facilmente mais de uma
tonelada.
Conforme os relatos vivos que
ainda nos chegam, existiram no
Concelho várias explorações,
designadamente no lugar do
Olho Marinho, onde as pedreiras
estiveram na origem da abertura
de muitas oficinas de talhamento
das mós, com a importância que

daí advinha. Numa zona da serra
existia a chamada “pedra dos
esporões” que, pela sua peculiaridade, era utilizada para afiar
ferramentas. A Câmara Municipal
ou as respetivas Juntas de Freguesia arrendavam terrenos baldios
para a exploração, da qual advinham lucros para o Concelho,
comprovados através de registos
antigos, que remontam à fundação do Concelho e que atestam
a importância económica das
pedreiras para Poiares.
Em 1855, reinava então o “esperançoso” Rei D. Pedro V, a Câmara
Municipal delibera para que se
conseguissem verbas para consertar as ruas da “Cabeça do Concelho”/ Sede do novo concelho de
Santo André de Poyares:
“Mais deliberaram que para

se arranjar estas verbas, fosse
lançado imposto a todos os carros
que entrassem com géneros à Feira
da Cabeça do Concelho ficando
limitada até à distância de meio
quarto de légua em circunferência
pagando cada carro meio tostão
e a todas as pedreiras dos baldios
do mesmo concelho, pagando por
cada carrada que for amarrada
para cabouqueiro ou pessoa
particular, sendo já lavrada cento
e sessenta reis, isto para portado
grande ou pequeno e por lavrar
para o mesmo fim cento e vinte
reis, e sendo para alvenaria vinte
reis por carrada e da que houver
arrancada pela natureza ou já se
ache arrancada pela superfície do
solo, 10 reis, também por carro, e a
cada mó, 120 reis.” (acta camarária de 8 de
novembro de
1855)
Em reunião
do dia 22 de
novembro de
1855, faz-se
aditamento
à resolução de 8 de
novembro,
autorizando a
aplicação de
taxas na estrada do Porto
de Louredo para a Cabeça do
Concelho, das Pedreiras e tudo o
resto, pelo período de 6 anos. O
transporte, efetuado pelos carros
de bois, levava cantarias, mós
de moer grão, mós de lagares e
outras pedras para a construção e
agricultura, e eram assim sujeitos
a várias taxas camarárias.
“Que cada mó que se arrancasse
nas mesmas pedreiras para moer
grão – cada um galga – alqueire e
peso para lagares, ficasse pagando
240 reis e que cada pedra para
esteio, excedendo a 10 palmos
pagasse 120 reis. Mais enviam
esta deliberaçãoe a acta de 8 de
Novembro, novamente ao Concelho de Distrito para aprovação.”
O fabrico das mós, em tempos
recuados, assumiu uma importância muito significativa, até
29 de março de 2019
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porque as mós eram utilizadas
para moer o milho, o centeio, a
aveia e outros cereais. Mas não só
neste tipo de indústria (moinhos) eram utilizadas as mós,
sendo-o também nas azenhas
e nos lagares, ou na indústria
vidreira e outras similares, em
que as mós eram utilizadas para
trituração.
As mós de Poiares eram vendidas
e levadas para todo o País. Os
moleiros de Avanca, por exemplo, utilizavam-nas «por serem
as melhores». Do mesmo modo,
também na zona de Queluz,
onde os Marqueses de Pombal
tinham moagens, as mós eram
originárias de Poiares por serem
estas «as melhores do Reino». Há
alguns anos, foi encomendada
a um artesão local uma réplica
para constar no Eco-Museu do
Palácio dos Marqueses de Pombal
em Queluz.
As mós eram e são talhadas
em quatro tamanhos: 90 cm,
1 m, 1,05 m e 1,20m. A tradição
continua a resistir à passagem
dos anos e ainda hoje se podem
encontrar artesãos que talham as
mós como se faziam nos tempos
antigos, criando outros trabalhos
para embelezar as casas e os nichos, conferindo autenticidade e
um colorido que dá aos artefactos um jogo cromático de beleza
característica e singular.
Como nesses tempos antigos,
ainda hoje no Concelho de Vila
Nova de Poiares, os artesãos utilizam precisamente a mesma forma de trabalhar: no talhamento
são utilizadas várias ferramentas
como o martelo, o compasso, os
picões e as barras, sendo a maior
parte do trabalho de cabouqueiro passado a trabalhar a pedra
com o picão, de forma a fazer
surgir as tradicionais mós.
Nos nossos dias, com o declínio
dos moinhos, as peças de “pedra
de Alveite” que têm mais procura
servem, essencialmente, fins
decorativos, complementados
com os trabalhos de restauros e
reconstituições históricas com
aplicação desta nossa pedra.
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REGULAMENTO

Proposta de Projeto de Regulamento do
Orçamento Participativo de Vila Nova de Poiares

Capítulo I
Disposições Gerais

Preâmbulo

Artigo 1º
Lei Habilitante
O presente regulamento é elaborado ao abrigo do uso da
competência regulamentar conferida pelo artigo 241º da
Constituição da República, e pela alínea k) do nº 1 do
artigo 33º conjugado com a alínea g) do n.º 1 do artigo
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares,
aprovou, em sessão ordinária de 24 de fevereiro de
2017, no uso das competências que lhe são atribuídas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o
Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Vila Nova de Poiares, proposto e aprovado
na reunião de Câmara Municipal de 3 de fevereiro
de 2017.
O supra referido Regulamento teve como objetivo,
contribuir pedagogicamente para o exercício informado, ativo e responsável da participação política
dos cidadãos na decisão de afetação de recursos às
políticas públicas municipais, permitindo ainda o
reforço da transparência na gestão autárquica, aproximando os cidadãos da informação sobre o controlo
dos recursos financeiros e administrativos e sobre
o conhecimento do enquadramento técnico, legal e
estratégico segundo os quais a autarquia rege a sua
atividade.
Por conseguinte;
Volvidos dois anos de vigência do Regulamento do
Orçamento Participativo do Município de Vila Nova
de Poiares, estão reunidas as condições para a consolidação e aperfeiçoamento deste regulamento, designadamente no que concerne à revisão e alteração das
normas de participação, como também à criação de
novas normas que impeçam que se desvirtue a essência do orçamento participativo.
Refira-se ainda, que nos termos do art.º 99º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) de 2015,
aprovado pelo Decreto-lei nº 4/2015, de 7 de janeiro,
a nota justificativa da proposta de regulamento deve
ser acompanhada por uma ponderação dos custos e
benefícios das medidas projetadas. Dando cumprimento a esta exigência acentua-se desde logo que
uma parte relevante das medidas de alteração aqui
introduzidas, são uma consequência direta das dificuldades práticas sentidas na aplicação e execução do
anterior regulamento.
Assim, com a intenção de reforçar as várias experiências já implementadas na vigência do Regulamento
foi deliberado em reunião de Câmara Municipal
realizada em 29 de outubro, iniciar o procedimento
e participação procedimental tendente à alteração
do Regulamento do Orçamento Participativo de Vila
Nova de Poiares

A Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares, aprovou, em sessão ordinária de 24 de fevereiro de 2017,
no uso das competências que lhe são atribuídas pela
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, na sua atual redação, o Regulamento
do Orçamento Participativo do Município de Vila Nova
de Poiares, proposto e aprovado na reunião de Câmara
Municipal de 3 de fevereiro de 2017.
O supra referido Regulamento teve como objetivo,
contribuir pedagogicamente para o exercício informado, ativo e responsável da participação política dos
cidadãos na decisão de afetação de recursos às políticas públicas municipais, permitindo ainda o reforço
da transparência na gestão autárquica, aproximando os
cidadãos da informação sobre o controlo dos recursos
financeiros e administrativos e sobre o conhecimento do
enquadramento técnico, legal e estratégico segundo os
quais a autarquia rege a sua atividade.
Volvidos dois anos de vigência do Regulamento do
Orçamento Participativo do Município de Vila Nova
de Poiares, estão reunidas as condições para a consolidação e aperfeiçoamento deste regulamento, designadamente no que concerne à revisão e alteração das
normas de participação, como também à criação de novas normas que impeçam que se desvirtue a essência do
orçamento participativo.
A participação dos cidadãos na construção de uma sociedade mais ativa passa igualmente pelo processo de
governação local, nomeadamente pela sua intervenção
ao nível dos instrumentos financeiros. O Orçamento
Participativo faz parte da estratégia central de atuação
do Município de Vila Nova de Poiares, que visa aprofundar a recolha de contributos das instituições e dos cidadãos na discussão e elaboração do orçamento público
municipal, potenciando assim a participação de todos
na vida da comunidade local.
A implementação deste novo processo permite ainda o
reforço da transparência na gestão autárquica, aproximando os cidadãos da informação sobre o controlo dos
recursos financeiros e administrativos e sobre o conhecimento do enquadramento técnico, legal e estratégico
segundo os quais a autarquia rege a sua atividade.
Para além disso, a estratégia desenvolvida pelo Município de Vila Nova de Poiares passa por fomentar o
despontar de um ambiente propício à criatividade, à
inovação, à criação de novos negócios e à atração de
investimento, o que implica uma maior abertura das
instituições públicas à sociedade, devendo o Município
concretizar esse processo a vários níveis, nomeadamente, com a implementação e consecutivo reforço do Orçamento Participativo.
Assim, considerando que, nos termos do artigo 48.º da
Constituição da República Portuguesa, “todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na
direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou
por intermédio de representantes livremente eleitos”,
e atendendo a que é compromisso assumido e objetivo definido pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, melhorar a qualidade da democracia, pugnando
pela transparência da gestão da autarquia, apelando e
potenciando a participação de toda a comunidade na
construção de um Concelho com maior esclarecimento
e participação, em que todos os cidadãos tenham conhecimento e intervenham ao nível da gestão e afetação dos
recursos disponíveis.
Atendendo, a que o Orçamento Participativo é um instrumento e um símbolo da cidadania participativa, que
contribui para a participação dos cidadãos e das organizações da sociedade civil na decisão sobre a afetação
dos recursos disponíveis e para a adequação das políticas públicas municipais às necessidades e expectativas
das pessoas, é elaborado o presente Regulamento, ao
abrigo da competência regulamentar prevista nos artigos 2.º, 48.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas
k) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I à Lei 75/2013, de
12 de setembro, na sua atual redação e nos artigos 98.º
e seguintes do Código de Procedimento Administrativo
aprovado pelo Dl nº 4/2015 de 7 de janeiro.
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AVISO
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares, faz público que,
por deliberação da Câmara Municipal, tomada na sua
reunião ordinária de 1 de fevereiro de 2019, e nos
termos do artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, é submetido a apreciação pública,
durante o período de 30 dias (úteis) a contar da data
da presente publicação, a proposta de PROJETO DE
REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE VILA NOVA DE POIARES podendo
o mesmo ser consultado no Gabinete Juridico desta
Autarquia e no site www.cm-vilanovadepoiares.pt/.
Assim, convidam -se todos os interessados, a dirigir
por escrito a esta Câmara Municipal eventuais sugestões dentro do período atrás referido, as quais deverão ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal,
ou para o endereço eletrónico da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares (geral@cm-vilanovadepoiares.pt).
PROJETO DE REGULAMENTO DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DE VILA NOVA DE POIARES
NOTA JUSTIFICATIVA
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Artigo 2º
Objeto
1. O presente Regulamento enquadra o processo de conceção e desenvolvimento do Orçamento Participativo
procurando instituir a progressiva participação dos cidadãos na decisão sobre a afetação dos recursos disponíveis às politicas públicas municipais.
2. O Município de Vila Nova de Poiares, como forma de
potenciar os valores da Democracia incentivando toda a
comunidade à participação na gestão pública local adota
o orçamento participativo em duas vertentes: a) a primeira designada por “Orçamento Participativo Jovem”
(adiante designado apenas por OPJ); e
b) a segunda designada por “Orçamento Participativo
Geral” (adiante designado apenas por OPG),
Artigo 3º
Objetivos
1. O Orçamento Participativo é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, com o objetivo de
promover uma progressiva participação das instituições
e dos cidadãos na discussão e elaboração do Orçamento
Público Municipal, e assim contribuir para uma maior
aproximação das políticas públicas às reais e expectantes necessidades dos jovens e da comunidade em geral
reforçando a transparência na gestão da autarquia, nomeadamente no controlo dos recursos financeiros e administrativos.
2. O Orçamento Participativo visa contribuir para o
exercício de uma intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos, representantes do movimento
associativo, do mundo empresarial e das restantes organizações da sociedade civil nos processos de governação
local, garantindo a participação desses interessados na
decisão sobre a afetação de recursos às políticas públicas
municipais.
3. Pretende-se, deste modo, consolidar a ligação entre a
autarquia e os munícipes e com isso, reforçar os mecanismos de transparência e de credibilidade da administração, bem como, em consequência, aperfeiçoar a qualidade da própria democracia, resultando soluções para
melhorar a qualidade de vida no concelho, especialmente em benefício das áreas do território mais afastadas e
dos grupos sociais mais vulneráveis.
4. A adoção do Orçamento Participativo está enraizada
nos valores da democracia participativa, constantes dos
artigos 2.º e 48.º da Constituição da República Portuguesa.
Artigo 4º
Modelo
1. O Orçamento Participativo do Município de Vila
Nova de Poiares assenta num modelo de participação
com duas vertentes, uma de cariz consultiva e outra de
cariz deliberativa.
2. A dimensão consultiva diz respeito ao período em
que os jovens, os cidadãos em geral, as pessoas coletivas sem fins lucrativos, as associações juvenis, e as
restantes organizações da sociedade civil indicadas no
art.º 7º, são convidados a apresentar as suas propostas
de investimento,
3. A dimensão deliberativa provém do facto de serem
os votantes indicados no nº 5 e 6 do art.º 7º a decidir,
através de votação, as propostas vencedoras cujos montantes deverão constar do Orçamento Municipal do ano
seguinte, dentro do valor total que lhe for anualmente
atribuído.
4. O Municipio de Vila Nova de Poiares compromete-se
a integrar as propostas vencedoras no Orçamento Municipal do ano financeiro seguinte ao da participação.
Artigo 5º
Recursos Financeiros
1. O valor total a afetar à execução aos projetos vencedores do Processo de Orçamento Participativo é definido anualmente pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, que definirá também o prazo máximo de execu-

ção dos projetos vencedores.
2. O prazo de execução dos projetos vencedores, poderá
ser alterado mediante deliberação da Câmara Municipal
em situações devidamente fundamentadas.
3. O valor a afetar será partilhado da seguinte forma:
50% destinados ao OPJ e os restantes 50% destinados
ao OPG.
Artigo 6º
Âmbito territorial e funcional
O OPJ e OPG incidem sobre a totalidade do território
do Concelho de Vila Nova de Poiares e abrange todas as
áreas de atribuições e competências do Município.
Art.º 7º
Destinatários do Orçamento Participativo (OPG e OPJ)
1. O Orçamento Participativo Jovem, em concreto a
apresentação de candidaturas, destina-se a todos os cidadãos, com idades compreendidas entre os 16 e os 35
anos, que sejam naturais; residentes, que trabalhem ou
que estudem no concelho de Vila Nova de Poiares.
2. São ainda destinatários do OPJ, as Associações Juvenis.
3. São destinatários do OPG, para efeitos de apresentação de candidaturas, os cidadãos com idade superior a
35 anos, que sejam naturais, residentes, ou trabalhadores
no concelho de Vila Nova de Poiares.
4. São também destinatários do OPG, todas as pessoas
coletivas com ou sem fins lucrativos que tenham sede no
concelho de Vila Nova de Poiares.
5. Têm direito a voto no orçamento participativo, nos
termos do disposto no ponto 2.2 do art.º 9º do presente
regulamento, todas as pessoas singulares, com idades
iguais ou superiores aos 16 anos, que sejam naturais,
residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho de
Vila Nova de Poiares.
Capítulo II
Funcionamento
Artigo 8º
Ciclo Participativo
1. O Orçamento Participativo do Município de Vila
Nova de Poiares tem um ciclo anual dividido em seis
períodos distintos:
a) Avaliação e Preparação do ciclo/Divulgação do Processo;
Durante o mês de janeiro procede-se à avaliação do
orçamento participativo anterior, podendo aprovar
normas de funcionamento para o ano em curso que visem o alargamento e aperfeiçoamento do processo, ou
alterar as existentes se se considerar pertinente. Após
a aprovação das nomas de funcionamento inicia-se a
preparação e divulgação do orçamento participativo
do novo ciclo anual.
b) Recolha de propostas;
É o período de recolha de propostas através de meios
digitais disponibilizados para o efeito na página eletrónica do Município, ou através das Assembleias
Participativas. Inclui o período de reclamações e a divulgação da lista final dos projetos. Decorre entre os
meses de fevereiro a abril, sendo divulgado nas Juntas
de Freguesia e nos meios de comunicação oficiais do
Município, nomeadamente site e redes sociais.
c) Seleção e análise técnica das propostas;
Decorre durante o mês de maio. Neste período procede -se à análise técnica das propostas e consequente
admissão ou exclusão para a fase de votação pública.
Durante esta fase pode também ser exercido o direito
de reclamação sobre a análise à proposta.
d) Votação das propostas;
Decorre durante o mês de junho e será efetuada através da votação presencial nos locais designados para o
efeito, sem prejuízo da possibilidade de adoção futura
do voto eletrónico, através dos meios digitais disponíveis, ponderados os custos associados e garantidas as
condições técnicas para a sua implementação.
e) Apuramento e divulgação pública dos resultados.
O apuramento dos resultados, caso o processo não tenha sido efetuado através de meios eletrónicos, será
feito através da abertura das urnas e contagem dos
votos, o qual será realizado no prazo máximo de 15
dias após o encerramento do período de votação das
propostas. A divulgação pública dos resultados decorrerá depois de aprovada a minuta da ata de apuramento
dos resultados da votação do Orçamento Participativo
f) Avaliação do processo.
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Nesta fase, que decorre depois da apresentação publica
dos resultados, procede -se à avaliação do Orçamento
Participativo. Os resultados obtidos pelo Orçamento Participativo são objeto de avaliação por todos os
participantes, com o objetivo de um contínuo aperfeiçoamento do sistema e a fim de confirmar a adesão ao
processo, a dinâmica participativa e a identificação de
eventuais problemas, sendo os resultados da avaliação
considerados na preparação do ciclo seguinte do Orçamento Participativo.
2. Os períodos indicados no nº 1 podem ser alterados
pela Câmara Municipal, por razões devidamente fundamentadas.
Capítulo III
Participação
Artigo 9º
Participantes
1. No Orçamento Participativo Geral e no Orçamento
Participativo Jovem, adiante designado por OPG e OPJ,
poderão participar as pessoas indicadas no art.º 7º nos
termos ali fixados.
2. A participação pode ser efetuada em dois períodos
distintos, na fase de Recolha de Propostas, através do
envio de propostas e na fase de Votação através do voto.
2.1. Fase da Recolha de Propostas:
• Cada participante na faixa etária do OPJ pode participar com uma única proposta no âmbito do OPJ
• Cada participante na faixa etária acima dos 35 anos
pode apresentar uma única proposta no âmbito do
OPG
• Todos os cidadãos podem participar nos debates das
Assembleias Participativas a ter lugar nos locais indicados pelo Municipio, independentemente da sua
idade.
• As propostas são entregues nos termos previstos no
artigo 11º do presente regulamento
• Na eventualidade de no mesmo documento incluir
várias propostas apenas será considerada a primeira.
2.2. Fase da Votação
• Todos os votantes terão direito a quatro votos.
• Cada votante na faixa etária de 16 a 35 anos pode
colocar três votos em propostas do OPJ e um voto em
propostas do OPG.
• Cada votante na faixa etária acima dos 35 anos pode
apresentar um voto em propostas do OPJ e três votos
em propostas do OPG.
3. No desenvolvimento do processo serão utilizados
instrumentos diversificados de participação, quer suportados nas novas tecnologias da informação e comunicação, quer em mecanismos de participação presenciais,
nomeadamente, Assembleias Participativas (AP), promovidas pela Câmara Municipal, em articulação com
as juntas de freguesia, procurando garantir que todos
os que pretendam participar na vida do concelho disponham de meios adequados para tal.
Artigo 10º
Assembleias Participativas
1. As Assembleias Participativas (AP) visam:
a) Acolher a participação dos participantes com dificuldades de acesso às Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC);
b) Dinamizar o exercício da cidadania no que diz respeito ao debate público;
c) Prestar, presencialmente, esclarecimentos sobre
todo o processo do Orçamento Participativo;
d) Acolher propostas, permitir a sua apresentação e
discussão sobre as mesmas
2. Os(as) interessados(as) poderão inscrever-se nas Assembleias Participativas através de correio eletrónico,
nas Juntas de Freguesia ou na própria assembleia antes
do início dos trabalhos.
3. As Assembleias Participativas podem realizar-se independentemente do número de participantes, sendo apenas espaços de esclarecimento, apresentação e discussão
das propostas.
4. A ordem de trabalhos é composta pela apresentação
do Modelo de Orçamento Participativo, seguida de debate, apresentação e eventual discussão pública de propostas apresentadas.
5. As Assembleias Participativas são dirigidas por um
elemento designado pelo Presidente da Câmara Municipal e secretariado por um(a) técnico(a) que elabora a
respetiva ata.
6. As Assembleias Participativas, marcadas para o efeito

são abertas a todos os(as) interessados(as) da respetiva
área de abrangência e realizadas em cada freguesia, em
local a definir.
Artigo 11º
Apresentação de Propostas
1. A apresentação de propostas mediante formulário
próprio, pode ser efetuada em papel, no Balcão Único
da Câmara Municipal, presencialmente nas Assembleias
Participativas, ou nos locais, data e horários definidos e
divulgados pelo município, via postal, via eletrónica ou
na plataforma disponibilizada para o efeito caso exista,
sob pena de indeferimento liminar.
2. O proponente deve apresentar os elementos de identificação e de caracterização que lhe forem solicitados
destinados a comprovar a sua legitimidade.
3. O valor de cada proposta, não pode exceder os montantes definidos anualmente pela Câmara Municipal na
vertente, OPJ e OPG.
4. Para efeitos do número anterior, devem ser quantificados e constar na proposta os valores do investimento
inicial, não incluindo os custos do projeto e da sucessiva
manutenção.
5. As propostas devem ter um objeto claro e serem delineadas com a especificação necessária, identificando
o tipo de execução e concretização que implica, assim
como o território em que incide ou que abrange, de
modo a que durante a sua analise, seja possível apurar
se é possível transforma-la em projeto, e sendo, estimar
o custo da seu execução e concretização caso este não
venha suficientemente detalhado na proposta apresentada. A falta de indicação destes dados pode impedir a
adaptação da proposta a projeto por parte da Comissão
de Análise Técnica.
6. As propostas apresentadas podem ser detalhadas recorrendo ao apoio dos serviços municipais através da
Comissão de Análise Técnica definida artigo 12º, de
forma a aperfeiçoar o seu grau de definição e a sua viabilidade antes de poder passar para a fase de votação.
Artigo 12º
Requisitos e elegibilidade das propostas
1. Podem ser apresentadas propostas no domínio das
atribuições e áreas de competência do Município, que
incidam sobre investimentos, manutenções, programas
ou atividades e projetos imateriais transversais a todo ou
a parte do concelho.
2. O executivo, poderá limitar, anualmente, através das
normas de participação, as áreas de intervenção de enquadramento das propostas a apresentar naquele ano, em
função das prioridades de investimento.
3. Face ao histórico das edições do orçamento participativo e para impedir a concentração do investimento
municipal sucessivo em determinado setor ou território
podem ser limitadas as “áreas temáticas” ou geográficas
consideradas admissíveis.
4. As propostas apresentadas devem reunir cumulativamente as seguintes condições:
a) Estarem compreendidas no domínio das atribuições
e áreas de competência do Município,
b) Ter um objeto claro e serem delineadas com a especificação necessária, identificando o tipo de execução
e concretização que implica, assim como o território
em que incide ou que abrange, de modo a que durante
a sua analise, seja possível apurar se é possível transforma-la em projeto, e sendo, estimar o custo da seu
execução e concretização caso este não venha suficientemente detalhado na proposta apresentada
c) Ser tecnicamente exequível;
d) Ter como fim e objetivo a concretização do interesse
público.
e) Corresponder a projetos que possam ser executados
e concretizados através das competências dos órgãos
municipais;
f) Corresponder a projetos cujo custo estimado de
execução e concretização não ultrapasse o limite orçamental anualmente definido pelo Municipio;
g) Não contrariar regulamentos municipais ou violar a
legislação em vigor;
h) Não configurar venda de serviços a entidades concretas;
i) Não contrariar ou serem incompatíveis com planos
ou projetos municipais;
j) Não estarem a ser executadas no âmbito do Plano
Anual de Atividades Municipal;
k) Não serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto;

l) Implicarem custos de manutenção e funcionamento
acima do admissível para projetos semelhantes;
m) A sua implementação não beneficiar direta ou indiretamente, determinada entidade ou pessoa em particular.
5. São liminarmente indeferidas as propostas que sejam
entregues fora do prazo estipulado para o efeito.
Artigo 13º
Analise das propostas –
A Comissão de Análise Técnica
1. Todas as propostas apresentadas serão analisadas pela
Comissão de Análise Técnica, composta por cinco técnicos municipais, 3 efetivos e 2 suplentes, nomeados pelo
Presidente da Câmara, competindo a esta aferir, numa
primeira análise, da viabilidade e elegibilidade das referidas propostas.
2. A comissão de analise pode ser coadjuvada por outros
técnicos do Município que entenderem necessários para
uma correta analise das propostas apresentadas.
3. A comissão, caso entenda por conveniente, pode convocar os proponentes para prestar os esclarecimentos
julgados necessários para a cabal analise das propostas
apresentadas.
4. A Assembleia Municipal designará um elemento de
cada Partido Político, com representação nesse órgão,
para acompanhar o desenvolvimento deste processo, podendo em cada momento do ciclo participativo solicitar
informações ou esclarecimentos sobre o andamento do
processo.
5. O Município de Vila Nova de Poiares, garante o apoio
considerado necessário tendente à reformulação das suas
propostas, no caso em que a análise técnica não permita
acolher a sua primeira formulação.
6. Caso a comissão verifique semelhança no conteúdo de
algumas propostas ou contiguidade geográfica entre propostas, pode verificar -se a sua fusão, após concordância
dos ou das proponentes.
7. Em relação às propostas apresentadas são tomadas
uma das seguintes decisões:
a) Rejeição,
b) Não conversão em projeto e não submissão a votação,
c) Conversão em projeto.
8. As propostas que não reúnam os requisitos constante
do art.º do nº 4 do art.º 12º. São rejeitadas
9. Não são convertidas em projetos e por isso não são
submetidas a votação as propostas que:
• Resultem em projetos cujo funcionamento ou manutenção posterior não sejam possíveis de ser assegurados pelo Município, em razão do custo ou dos recursos
técnicos e humanos exigidos,
• Surjam como complemento ou sequência de projetos anteriormente financiados no âmbito do orçamento
participativo,
• Dependam de emissão de parecer de outras entidades
e que não seja possível obter tal parecer no prazo estabelecido para a apreciação e validação das propostas
apresentadas;
10. As propostas que reúnam as condições estabelecidas
no nº 3 do art.º 11º são convertidas em projeto.
11. Da análise técnica efetuada às propostas, resultará
uma lista provisória dos projetos a submeter a votação,
para que no prazo de 10 dias possam ser apresentados
eventuais reclamações.
12. Após análise das reclamações apresentadas, é aprovada, pela Câmara Municipal, a lista final de projetos a
submeter a votação.
Artigo 14º
Votação
1. A votação decorre durante o mês de junho e será efetuada através de votação presencial nos locais designados para o efeito, sem prejuízo da possibilidade de adoção futura do voto eletrónico, através dos meios digitais
disponíveis, ponderados os custos associados e garantidas as condições técnicas para a sua implementação.
2. Nos locais de voto estarão presentes pessoas devidamente credenciados para auxiliar os votantes e prestar
quaisquer esclarecimentos que entendam por convenientes.
3. Os votantes devem fazer-se acompanhar de documento que comprove a sua legitimidade nos termos do disposto nos nºs 5 e 6 do art.º 7º do presente regulamento.
(elementos de identificação e caracterização como por
exemplo, cartão de cidadão, cartão escolar, vinculo laboral, comprovativo de morada etc)
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Art.º 15º
Apuramento dos Resultados
1. O apuramento dos resultados, caso o processo não
tenha sido realizado através de meios eletrónicos, será
efetuado através da abertura das urnas e contagem dos
votos, o qual será realizado no prazo máximo de 15 dias
após o encerramento do período de votação dos projetos.
2. Este ato decorrerá no local designado para o efeito
e poderão nele estar presentes, o Presidente da Câmara Municipal, os membros de cada partido politico com
representação nesse órgão designado para o efeito pela
Assembleia Municipal, a comissão técnica indicada no
art.º 12º do presente regulamento, bem como os proponentes dos projetos levados a votação.
3. Os projetos serão selecionados por ordem de decrescente de votação até ao preenchimento da dotação orçamental definida anualmente para o efeito
4. Caso se verifique empate será realizada uma nova fase
de votação, com a duração de uma semana, onde apenas
serão colocados à votação os projetos em causa.
5. Se mesmo assim se verificar empate serão as propostas levadas a votação secreta pelos elementos mencionados no nº 2 do presente artigo, com exceção dos
proponentes vencendo a proposta mais votada neste ato.
6. Deste ato é lavrada ata assinada por todos os presentes.
Artigo 16º
Projetos vencedores
1. Estando concluído a fase de apuramento dos resultados finais da votação, o Presidente da Câmara Municipal
diligência no sentido dos projetos vencedores serem inscritos na proposta do Orçamento do Município referente
ao exercício do ano seguinte de modo a que sejam submetidos à aprovação dos órgãos colegiais do Municipio.
2. Os projetos vencedores serão identificados com o logótipo do Orçamento Participativo.
3. Tratando -se da realização de obras/empreitadas, o
local será identificado, durante a execução e depois de
concluído, com sinalética que permita identificar que o
projeto teve origem no orçamento participativo.
Capítulo IV
Disposições Finais
Artigo 17º
Norma Revogatória
Com a entrada em vigor do presente regulamento fica
revogado o regulamento nº 160/2017 publicado no DR
2ª série nº 65 de 31 de março de 2017.
Artigo 18º
Coordenação e Gestão do Processo
O responsável pela coordenação e gestão de todo o
processo do Orçamento Participativo é o Presidente da
Câmara Municipal ou o seu substituto legal, sendo diretamente apoiado pela Comissão de Análise Técnica que
no exercício das suas funções de coordenação e gestão,
deverão prestar todas as informações solicitadas e esclarecer todas as dúvidas suscitadas no âmbito do Processo
Artigo 19º
Proteção de Dados
Os dados pessoais de quem participar em cada edição
do orçamento participativo, que forem recolhidos pelo
Municipio reservam-se aos procedimentos de verificação formal obrigatórios, ao estabelecimento de contactos pessoais no caso de ser necessário, ao envio de
informação e tratamento estatístico, não podendo, por
isso, ser-lhes dada qualquer utilização fora do âmbito e
do motivo pelo qual foram solicitados e recolhidos e devendo em qualquer caso, o seu uso observar o disposto
na legislação aplicável.
Artigo 20º
Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação do presente regulamento ou das normas de participação que
forem, entretanto, aprovadas serão resolvidas pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Comissão de Analise Técnica, responsáveis pela coordenação e gestão do
Processo.
Artigo 21º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação nos termos legais.
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