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investimentos, sobretudo na requalificação da rede viária municipal e na 
expansão da rede local de saneamento já em obra ou em concurso para se 
realizarem durante o próximo ano, que não deixam de ser estruturantes 
para o concelho e demonstram claramente que existe vida para além da 
pandemia e que continuamos focados no cumprimento dos nossos objetivos 
até ao final do mandato em curso.

Aproximamo-nos de mais uma quadra natalícia, uma época sensível a 
valores que todos partilhamos como sejam a família ou a solidariedade. Este 
será sem dúvida um Natal diferente, mas os seus valores serão os mesmos 
e a forma como os sentimos será ainda mais forte.  Embora mais afastados 
fisicamente do que é habitual, estaremos como sempre juntos no coração e 
na forma como partilhamos estes valores. 

Aproveito a oportunidade para vos pedir que, nesta época de solidariedade 
em que mais do que nunca precisamos de nos apoiar uns aos outros, 
privilegiem o comércio local para a realização das vossas compras e não 
deixem de utilizar a nossa fantástica restauração, que tem feito um esforço 
enorme para se adaptar a esta nova realidade, mantendo a mesma qualidade 
de sempre e garantindo todas as condições de segurança aos seus clientes.

A terminar, desejo-vos que este Natal seja uma época de reflexão, paz, saúde 
e amor para todos e para as vossas famílias e que o ano de 2021 seja um ano 
de viragem rumo àquela normalidade e felicidade de que tantas saudades 
temos e que queremos rapidamente recuperar. 

Com um abraço amigo

João Miguel Henriques

Caras e caros amigos, 
Poiarenses

Dirijo-me mais uma vez a todos vocês, aproveitando a oportunidade da 
publicação de mais um boletim Municipal, sobretudo para vos enviar uma 
saudação amiga e uma mensagem de esperança na certeza de que, em breve, 
ultrapassaremos esta fase mais difícil das nossas vidas. A pandemia causada 
pelo novo coronavírus colocou-nos perante uma nova realidade, afastou-nos 
fisicamente, mas mantém-nos unidos e empenhados na procura permanente 
de respostas que ajudem sobretudo aqueles que passam nesta fase por maiores 
dificuldades.

Estamos a menos de um ano de encerrar o segundo mandato para o qual 
fomos eleitos. Há três anos atrás, quando vimos reforçada a confiança dos 
poiarenses na nossa capacidade de gestão, ninguém poderia imaginar o 
conjunto de enormes desafios e dificuldades que nos estavam reservadas. Os 
incêndios que fustigaram a nossa região em 2017 e que deixaram um rasto de 
destruição nunca antes visto no nosso concelho, as tempestades Leslie e Elsa 
que provocaram enormes prejuízos em infraestruturas públicas e particulares 
e agora esta pandemia que, além de ser uma ameaça permanente para a nossa 
saúde e para as nossas vidas está a colocar em causa a nossa economia e a 
estabilidade financeira de muitas pessoas, instituições e empresas.
 
As autarquias locais, nomeadamente as Câmaras Municipais e as Juntas 
de Freguesia, tem feito um esforço enorme para conseguir acompanhar e 
apoiar as situações de maior vulnerabilidade, substituindo-se muitas vezes 
ao estado central em várias áreas cuja competência lhe pertence, sempre com 
a preocupação de ajudar quem precisa e não deixar ninguém para trás. As 
medidas de apoio social e económico têm-se multiplicado, num esforço nunca 
antes feito, mas com a consciência plena de que tudo quanto podemos fazer, 
poderá ser insuficiente para as necessidades. 

Ainda assim, a esperança de que em conjunto iremos conseguir ultrapassar 
todas estas dificuldades, dá-nos força e alimenta a nossa vontade de continuar 
a trabalhar todos os dias com o mesmo empenho com que sempre o fizemos, 
para responder o melhor que conseguimos às necessidades dos poiarenses. Por 
outro lado, a ciência e, sobretudo, os progressos que tem sido feitos na procura 
de uma vacina para a Covid-19, transmitem-nos um otimismo moderado 
relativamente ao futuro, ainda que estejamos conscientes de que iremos ter 
que viver mais alguns meses com todos os cuidados e restrições que somos 
obrigados a aplicar nas nossas vidas. 

Contudo, e porque a vida não pára, o esforço financeiro que temos feito 
para aplicar em medidas de apoio social e à economia local, não nos pode 
diminuir o foco na necessidade de continuarmos a fazer outros investimentos 
importantes para o concelho em variadíssimas áreas. Neste Boletim municipal, 
damo-vos conta do ponto de situação de alguns dos investimentos já em curso 
em várias infraestruturas do nosso concelho, mas também de algumas obras 
que serão lançadas em breve. 

A expansão do pólo II da zona industrial e a requalificação do Mercado 
Municipal, duas obras que no seu conjunto correspondem a um investimento 
de cerca de 2,5 milhões de Euros, financiados pela União Europeia, avançam 
em bom ritmo e de acordo com as previsões. Mas há um conjunto de outros 
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Ministro do Ambiente Pedro Matos Fernandes inaugurou 
ligações de abastecimento de água no Concelho

As ligações dos reservatórios 
de Outeiro do Crasto ao Entronca-
mento e a adução de água ao reser-
vatório dos Casais são as grandes 
obras no abastecimento de água 
que foram inaguradas em Vila 
Nova de Poiares pelo Ministro do 
Ambiente e da Ação Climática, João 
Pedro Matos Fernandes.

Trata-se de um investimento 
total de 910 mil euros em duas em-
preitadas, que veio reforçar o servi-
ço de qualidade em abastecimento 
de água. 

Com esta cerimónia de inagu-
rações, “assinalamos a conclusão 
de investimentos que são muito 

Investimento ronda um milhão de euros

importantes e estruturantes para 
o nosso concelho, numa área tão 
sensível como é o abastecimento 
de água às nossas populações”, afir-
mou João Miguel Henriques, pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Poiares, sublinhando que, a partir 
de agora, espera “ver resolvido um 
problema de há muitos anos, mo-
tivado por enormes insuficiências 
e deficiências no sistema de abas-
tecimento de água e sentidas pela 
população, principalmente nos 
meses de Verão, quando o consu-
mo é mais elevado”.

Trata-se da empreitada que 
consistiu na construção de uma 

conduta adutora, de cerca de sete 
quilómetros de extensão, que in-
terligará o reservatório de Outeiro 
do Crasto (pertencente ao Subsis-
tema de Abastecimento de Água da 
Ronqueira, da AdCL) ao reservató-
rio do Entroncamento (instalação 
em “baixa”, pertencente ao muni-
cípio), com a criação de um ponto 
de entrega de água no percurso, na 
zona de Vale de Viegas.

O mesmo responsável mostrou-
-se muito feliz também porque este 
investimento irá permitir “o fim de 
todas as captações próprias no con-
celho, que passa agora a estar 100 
por cento servido por água adquiri-

da à entidade fornecedora em alta”.
Recorde-se que uma das em-

preitadas inauguradas consistiu na 
construção de uma nova ligação, 
através do Subsistema de Abasteci-
mento de Água da Ronqueira, que 
irá permitir a adução de água ao 
reservatório municipal de Casais, 
eliminando aquela que era a única 
captação própria existente no con-
celho. 

A cerimónia teve como convida-
do de honra o ministro do Ambien-
te e da Acção Climática, João Pedro 
Matos Fernandes, que voltou a de-
fender, perante os autarcas presen-
tes, a constituição APIN - Empresa 

Intermunicipal de Ambiente do Pi-
nhal Interior – que inclui 11 municí-
pios da região: Alvaiázere; Ansião; 
Castanheira de Pêra; Figueiró dos 
Vinhos; Góis; Lousã; Pampilhosa da 
Serra; Pedrógão Grande; Penacova; 
Penela e Vila Nova de Poiares.

“Estes 11 municípios tiveram um 
trabalho magnífico e coragem”, 
referindo-se à criação da APIN, 
acrescentando que o Ministério 
estará “atento àqueles que se agre-
guem para criar sistemas de abas-
tecimento de água e o Governo vai 
continuar a apoiar as agregações, 
muito mais do que o resto”, referiu 
o ministro Pedro Matos Fernandes.
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Gratuitidade de cadernos de atividades alargada até ao 9º ano
Autarquia apoia também materiais escolares para as crianças com escalão A e B no 1º ciclo

O Executivo Municipal de Vila 
Nova de Poiares aprovou por unani-
midade o alargamento da gratuiti-
dade dos cadernos de atividades ao 
3º ciclo, numa medida de apoio que 
irá abranger todos os alunos dos 
níveis de ensino até ao 9º ano de 
escolaridade.  Foi ainda igualmente 
aprovado o apoio também na aqui-

O Projeto EPIS (Empresários pela 
Inclusão Social) é um programa di-
rigido aos alunos do primeiro ciclo, 
promovido por técnicas do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares, em 
articulação com o Agrupamento 
de Escolas e respetivos professores 
titulares de turma, com vista ao 
apoio dos alunos que apresentam 
mais dificuldades de aprendiza-
gem, a fim de promover a melhoria 
do seu desempenho e consequente 
aproveitamento escolar.

Os resultados de implementação 
de 4 anos deste Projeto para a po-
tenciação do sucesso escolar foram 
apresentados em reunião da Câma-
ra Municipal e o balanço não podia 
ser mais positivo.

A apresentação dos resultados 
foi conduzida pelas mediadoras 
EPIS, três técnicas contratadas pelo 
Município e que, desde o ano letivo 
2016/2017 se encontram a opera-
cionalizar o projeto com os alunos 
do primeiro ciclo. Ao longo destes 
quatro anos de implementação, fo-
ram avaliados 218 alunos, dos quais 
98 foram alvo de acompanhamento 
direto. Dos 218 alunos avaliados, 42 
foram encaminhados para serviços 
específicos, de acordo com as suas 
necessidades (serviços hospitala-
res/SNS; CPCJ; Ação Social; Terapia 
da fala; Psicologia).

De referir, a este propósito, o 
excelente trabalho desenvolvido 
em parceria com o Centro de Saúde 

local, em especial a equipa da UCC 
- Unidade de Cuidados na Comuni-
dade, com quem mantemos proto-
colo celebrado para o efeito.

Recorde-se que o EPIS é um 
projeto direcionado para a promo-
ção do sucesso escolar, ajudando 
e apoiando aos alunos, de forma a 
promover as suas capacidades de 
aquisição de conhecimentos e com-
petências, favorecendo e promo-
vendo assim o ‘sucesso escolar’ dos 
alunos.

Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, este «é um projeto extrema-
mente importante para o correto 
desenvolvimento das crianças e de 

potenciação das suas capacidades. 
O objetivo é fazer o diagnóstico 
individual e perceber quais os alu-
nos que necessitam de apoio e pro-
mover um acompanhamento de 
proximidade, não só em contexto 
de turma, mas sobretudo um acom-
panhamento individual e perso-
nalizado para que o aluno consiga 
rapidamente colmatar as suas la-
cunas, aprendendo e apreendendo 
os conhecimentos, dotando-o das 
‘ferramentas’ necessárias para que 
consiga, de per si, fazer o seu per-
curso escolar com o maior índice de 
sucesso possível»

A mais-valia deste projeto pren-

Projeto EPIS promove o sucesso escolar com 
resultados excelentes em Vila Nova de Poiares

Balanço dos 4 anos de implementação apresentado em Reunião da Câmara Municipal

sição de materiais escolares, sendo 
que neste caso serão abrangidos 
apenas os alunos do 1º ciclo, com 
escalão A e B.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, 
«este apoio representa um investi-
mento do Município na ordem dos 
35 mil euros, mas que decidimos 

colocar no topo das nossas priori-
dades, face ao ano atípico que esta-
mos a atravessar que está a subme-
ter as famílias e as empresas a uma 
enorme pressão, criando grandes 
dificuldades económicas, que pre-
cisamos apoiar, a fim de conseguir-
mos, em conjunto, ultrapassar estes 
momentos difíceis».

«E um esforço acrescido que o 
Município entende fazer neste ano 
letivo, como forma de apoio suple-
mentar não só às famílias como 
também ao comércio local, dado 
que as aquisições, tanto dos cader-
nos como dos materiais tem de ser 
feita no espaço territorial do conce-
lho», afirmou.

Mais informações e esclareci-
mentos adicionais poderão ser ob-
tidos através dos serviços de ação 
social e educação do Município, 
através do nº telefone 239420850 
ou dos endereços de correio eletró-
nicos asse@cm-vilanovadepoiares.
pt ou geral@cm-vilanovadepoiares.
pt

de-se com o facto do acompanha-
mento não se limitar aos alunos 
identificados, mas também aos 
professores e pais/encarregados 
de educação, incentivando o seu 
correto acompanhamento em casa. 
Estas mais-valias ficaram ainda 
mais comprovadas na parte final 
do ano letivo transato, com o en-
sino à distância, onde foi possível 
adaptar as estratégias de interven-
ção e manter o acompanhamento 
aos pais e alunos, proporcionando-
-lhes condições para maximizarem 
a qualidade das aprendizagens e 
conseguirem bons resultados no 
final do ano.

O sucesso da implementação 
deste modelo e as boas práticas 
desenvolvidas em Vila Nova de 
Poiares foram já alvo de reconheci-
mento internacional, com a partici-
pação no Congresso Internacional 
da Criança e do Adolescente (ICCA), 
ganhando assim um redobrado 
ânimo e motivação para um traba-
lho cada vez mais profícuo.

Refira-se que nesta matéria, Vila 
Nova de Poiares é um dos concelhos 
pioneiros na implementação deste 
programa, sendo um dos quatro 
municípios da Comunidade Inter-
municipal da Região Coimbra que 
tem em curso o programa EPIS, o 
qual a nível nacional, abrange um 
total de 43 concelhos e 277 escolas 
públicas, chegando a um conjunto 
de mais de 9mil alunos nos progra-
mas de recuperação nos primeiros 
anos de escolaridade.

Os índices de satisfação por par-
te dos encarregados de educação 
e do Município são elevadíssimos, 
tendo já recomeçado um novo ciclo 
de implementação do projeto com 
o arranque do presente ano letivo.

No final da apresentação o ba-
lanço do projeto EPIS não podia ser 
mais positivo, e todos foram unâ-
nimes em desejar que este modelo 
pudesse ser estendido ao 2º e 3º 
ciclos de ensino, onde certamente 
poderia ter resultados igualmente 
positivos e ser um importante fator 
de promoção de sucesso escolar.
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Assembleia Municipal aprovou projeto de remoção de 
amianto na Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos

A Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Poiares, reunida em ses-
são extraordinária, aprovou por 
unanimidade o projeto e a autori-
zação da despesa plurianual para 
o processo de remoção do amianto 
da cobertura da Escola EB 2,3 /S Dr. 
Daniel de Matos.

Depois da assinatura do proto-
colo com o Ministério da Educação, 
o Município de Vila Nova de Poia-
res instruiu o processo para a aber-
tura do procedimento concursal da 
empreitada, cuja despesa pluria-
nual – face à previsão da obra ser 
realizada em dois exercícios econó-
micos – teve de ser autorizada em 
Assembleia Municipal, tendo sido 
aprovado por unanimidade.

A Assembleia reforçou a impor-
tância desta medida há muito dese-
jada por toda a comunidade educa-
tiva, sublinhando ainda o seu papel 
na dotação da Escola Sede do Agru-
pamento de Escolas das condições 
necessárias e adequadas para o seu 
bom funcionamento.

Além deste assunto foi ainda 
declarado o interesse público mu-
nicipal em dois projetos culturais, 
designadamente, Lendário:100 
lendas da Região de Coimbra e 
Programa Cultural em Rede, onde 
se pretende avançar com a candi-
datura a financiamento aos fundos 

Aprovada a autorização para a despesa plurianual e declarado interesse público municipal em projetos culturais

estruturais comunitários, através 
da CIM-Região de Coimbra.

Lendário e Programação 
Cultural em Rede

No que respeita ao Lendario, 
trata-se de um projeto em parceria 
com a Fundação INATEL, em que o 
objetivo é reunir numa compilação 
as lendas e tradições dos municí-
pios da região centro , onde serão 
aglutinadas 100 lendas deste ter-

ritório da região centro e que, no 
que respeita a Vila Nova de Poiares, 
incluirão as lendas da Chanfana, 
a lenda de D.Afonso Henriques, a 
lenda do cabrito do Vale do soito, a 
lenda do Calhau da Escada e ainda 
a lenda do Penedo da Moura.

Além deste também foi decla-
rado o interesse municipal no pro-
jeto de Programação Cultural em 
Rede, onde se prevê a participação 
do Município em várias iniciativas 

culturais, partilhadas por outros 
municípios vizinhos e que incluem 
a CIM-Região de Coimbra, no sen-
tido de poder capacitar as candi-
daturas aos financiamentos dispo-
níveis nestes eixos e, assim, poder 
captar financiamento para a con-
cretização de importantes projetos 
culturais com incidência na gastro-
nomia e nas artes performativas.

A evidência do interesse público 
municipal foi bem patenteada por 

todas as bancadas municipais, com 
apresentação e discussão de várias 
sugestões, mas sobretudo com o 
enaltecimento e reforço do cres-
cente interesse do Município na 
recolha e preservação deste patri-
mónio imaterial, conservando para 
as gerações futuras algumas das 
tradições orais e da história destes 
territórios e que constitui o grande 
legado e património identitário 
das nossas gentes.

Mais de 5 mil hectares em Poiares classificados como ZIF

O ICNF autorizou a criação de 
duas Zonas de Intervenção Flores-
tal (ZIF) – ZIF Arrifana e ZIF Santo 
André – em Poiares, as quais irão 
facilitar a aprovação de novos pro-
jetos dedicados á floresta, diminuir 
o risco e a severidade dos eventuais 
incêndios florestais e melhorar o 
equilíbrio ecológico no território.

Foi assim coroado de êxito um 
processo iniciado em Outubro de 
2017, poucos dias após os trágicos 

ICNF autorizou criação das Zonas de Intervenção Florestal de Santo André e de Arrifana

incêndios e que integrou o esforço 
e a vontade do Município de Vila 
Nova de Poiares, em articulação 
com as juntas de freguesia e que 
integrou ainda cerca de 360 pro-
prietários. 

Poiares apresenta uma estrutu-
ra de minifúndio, a qual prejudica 
a rentabilidade das iniciativas dos 
proprietários, coloca em causa as 
estratégias conjuntas de proteção 
e segurança das populações, con-

tribui para a destruição de bens 
materiais e, consequentemente, de 
recursos financeiros dos proprietá-
rios florestais e das populações. A 
classificação de “ZIF”, apresenta um 
conjunto de vantagens para os pro-
prietários, nomeadamente gestão 
profissional e que agrupa o terri-
tório; apresentação de projetos de 
maior dimensão e com maior ren-
tabilidade; benefícios e majorações 
dadas pelo Estado, no momento de 

aprovação dos apoios financeiros; 
melhor infraestrutura do territó-
rio, mais eficaz contra os incêndios; 
melhoria das práticas culturais, 
refletindo-se num aumento da 
produtividade; aumento do equi-
líbrio ecológico e ambiental, pela 
diversificação da estrutura dos po-
voamentos florestais; aumento da 
rentabilidade da produção flores-
tal, pela diminuição dos custos de 
exploração e pela valorização do 

preço dos bens produzidos; benefí-
cios fiscais (isenção do pagamento 
do IMI); e certificação florestal.

Os proprietários Aderentes 
mantêm a autonomia de delegar 
na ZIF a gestão das suas parcelas.

O processo de adesão é gratuito, 
podendo os proprietários que pre-
tendam aderir às ZIF’s contactar pe-
los telefones 239421036; 239428087; 
911556947 ou pelo email mafalda.
numerosensacao@gmail.com
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Cabras ‘sapadoras’ pretendem reduzir risco de incêndio 
A Junta de Freguesia de São Mi-

guel de Poiares viu aprovada uma 
candidatura ao Fundo Florestal 
Permanente do ICNF (Instituto de 
Conservação da Natureza e das Flo-
restas) no valor de cerca de 25 mil 
euros, para a criação de um rebanho 
de 35 cabras ‘sapadoras’.

Trata-se de um projeto a executar 
ao longo de cinco anos e que pre-
tende contribuir para a prevenção 
dos fogos florestais no concelho, 
em áreas classificadas como de risco 
alto e muito alto de incêndio, numa 
área de 51,47 hectares correspon-
dentes a baldios de São Miguel e de 
Lavegadas.

A realização de gestão de com-
bustível com recurso à pastorícia 
permite a criação de áreas de des-
continuidade do coberto vegetal, 
reduzido a quantidade de combus-
tível acumulado, permitindo que 
estes sejam utilizados nesta ativi-
dade, composta essencialmente por 
pequenos ruminantes, nas parcelas 
de rede primária, secundária e mo-
saicos de gestão de combustível da 

Projeto da Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares incidirá em área superior a 51 hectares

Ação na Serra da Fraga para combater espécies invasoras
A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares em parceria com a 
Junta de Freguesia de São Miguel de 
Poiares e a entidade gestora das ZIF 
do Concelho realizaram uma ação 
de controlo de mimosas (ou acá-
cias) e háqueas, junto ao Complexo 
das Piscinas da Fraga, numa área da 
comunidade local dos baldios da-
quela freguesia.

Esta ação, integrada na semana 
nacional sobre espécies invasoras, 
teve também como objetivo formar 
técnicos que operam no setor flo-
restal, entre os quais a equipa de sa-
padores do Município, dotando-os 
do know how necessário e apropria-
da para reduzir a disseminação e er-
radicação destas espécies invasoras.

Cada vez mais dominantes nas 
paisagens florestais portuguesas, 

Iniciativa pretendeu também formar técnicos florestais com as melhores práticas

em particular nas áreas que foram 
assoladas por incêndios florestais, 
nomeadamente o grande incêndio 
de 15 de outubro 2017, as acácias e 
as demais espécies não autóctones 
«representam uma ameaça para a 
biodiversidade, pelo que têm signi-
ficativo e negativo impacto direto 
quer no ambiente, quer no plano 
socioeconómico», referiu João Mi-
guel Henriques.

Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, que esteve presente no local 
acompanhado de João Carlos Fetei-
ra, Presidente da Junta de Freguesia 
de São Miguel de Poiares, e de Luís 
Sousa, Coordenador do Serviço Mu-
nicipal de Proteção Civil, «esta ação 
é mais um importante contributo 
para a recuperação da mancha ver-
de do Concelho, criando condições 

rede de defesa contra incêndios.
Assim, o objetivo passa pela pro-

teção e promoção da área florestal 
de Vila Nova de Poiares, reduzindo 
a sua vulnerabilidade a esse flagelo 
que são os incêndios, contribuindo 
para a sua redução e aumento da 

resiliência do território, bem como 
para uma melhor eficácia e eficiên-
cia no ataque e gestão dos fogos flo-
restais através da pastorícia.

Refira-se que para a Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Poiares, que 
desde a primeira manifestou o seu 

apoio à Junta de Freguesia de São 
Miguel, este projeto é um dos vários 
exemplos de sucesso do que tem 
sido a aposta do Município na mar-
ca Poiares Capriland®, que agrega 
em si toda uma série de valências, 
entre as quais a criação e dinamiza-

ção do Centro de Competências da 
Caprinicultura (CCC).

Sediado em Vila Nova de Poia-
res, o CCC é um fórum de partilha 
e articulação de conhecimentos, 
capacidades e competências que 
congrega os agentes económicos 
com os agentes das áreas da inves-
tigação, divulgação e transferência 
de conhecimento, bem como os or-
ganismos da administração pública 
relevantes, potenciando a sua coo-
peração, e cuja missão passa pela 
promoção do desenvolvimento e 
sustentabilidade da fileira da capri-
nicultura, em Portugal.

Paralelamente, e numa lógica de 
congregação de esforços e sinergias, 
a candidatura agora aprovada vai 
ao encontro daquilo que tem sido 
o frutífero trabalho desenvolvido 
pela Câmara Municipal, Juntas do 
Concelho e centenas de proprietá-
rios tendo em vista a a criação no 
território das ZIF (Zona de Interven-
ção Florestal), estando já aprovadas 
pelo ICNF a constituição da ZIF de 
Arrifana e Santo André.

para que a floresta se regenere com 
espécies autóctones».

Recorde-se que o Município de 
Vila Nova de Poiares, em parceria 
com as juntas de freguesia e cen-

tenas de proprietários têm vido a 
trabalhar desde outubro de 2017 
em conjunto, por forma a constituir 
três Zonas de Intervenção Florestal 
(ZIF) no Concelho. Neste momen-

to, já foram aprovadas pelo ICNF as 
de Arrifana e Santo André, estando 
em processo de conclusão a de São 
Miguel, que irá também abranger 
o território da freguesia de Lavega-
das.

«A gestão profissional das ZIF’s 
possibilitará diminuir o risco e a 
severidade dos eventuais incêndios 
florestais e. paralelamente, melho-
rar o equilibro ecológico e ambien-
tal no território, através do empar-
celamento do território. Este ganho 
de escala trará vantagens através 
da diversificação da estrutura dos 
povoamentos florestais, bem como 
o aumento da rentabilidade da pro-
dução florestal, diminuindo os cus-
tos de exploração e pela valorização 
do preço dos bens produzidos», 
concluiu João Miguel Henriques.
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Programa “A Nossa Floresta” vai diversificar o espaço florestal

O Município de Vila Nova de Poiares apro-
vou por unanimidade em reunião da Câmara 
Municipal o programa “A Nossa Floresta”, que 
pretende disponibilizar árvores, de espécies 
autóctones, para incentivar os proprietários 
florestais a criarem uma floresta mais resi-
liente e mais diversificada.

De acordo com o presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, «é um 
projeto fundamental para diversificar o nos-
so espaço de floresta, e combater a monocul-
tura das espécies», porque, «apesar da impor-
tância dos rendimentos da floresta para os 
seus proprietários, é fundamental deixar a 
cada espécie o espaço mais adequado, com a 
proporção mais equilibrada, sempre na pers-

Medida dirigida a todos os proprietários com limite de 300 plantas por pedido

Vila Nova de Poiares assinou acordo de financiamento 
para a criação de ‘Condomínio de Aldeias’

Já foi assinado o contrato de fi-
nanciamento do programa “Con-
domínio de Aldeias – Programa de 
Apoio às Aldeias Localizadas em 
Território de Floresta”, promovido 
pelo Fundo Ambiental e que será 
implementado nas aldeias de Sou-
telo e Moura Morta.

A cerimónia decorreu na Secre-
taria de Estado da Conservação da 
Natureza, das Florestas e do Orde-
namento do Território, em Castelo 
Branco, na presença do ministro do 
Ambiente Pedro Matos Fernandes e 
do secretário de Estado João Cata-
rino.

O projeto prevê um investimen-
to do Município de Vila Nova de 
Poiares de 53.964,13€, dos quais 50 
mil euros serão financiados pelo 
Fundo Ambiental, para implemen-
tação do programa nas aldeias de 
Soutelo e de Moura Morta, até ao 
final do ano.

No âmbito desde Condomínio 
de Aldeias serão realizadas in-
tervenções que, de acordo com o 
Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, «visam re-
duzir significativamente o risco de 

Projeto será implementado nas aldeias de Soutelo e Moura Morta

incêndio, através da diversificação 
dos espaços florestais arborizados 
com folhosas autóctones de eleva-
do potencial produtivo, além do 
pinheiro-bravo e do eucalipto, da 
adequação da floresta à crescente 
procura de atividades de recreio e 
de espaços de interesse paisagísti-

co - de que são exemplo os recém 
criados percursos pedestres -, da 
promoção da biodiversidade e 
da criação de faixas ecológicas de 
proteção, através do surgimento 
de áreas de descontinuidade junto 
dos aglomerados populacionais».

Paralelamente, João Miguel 

Henriques afirma que «a imple-
mentação deste projeto pretende 
ainda integrar boas práticas de 
adaptação às alterações climáticas, 
através de atividades económicas 
que acrescentam valor na requali-
ficação e gestão desses territórios, 
e, em particular, na valorização dos 

ecossistemas».
Nas duas aldeias em que este 

projeto será executado, a interven-
ção passará pela plantação de espé-
cies autóctones e na recuperação 
da regeneração natural existente 
de folhosas diversas, convertendo 
os povoamentos mais resilientes 
aos incêndios e fomentando a bio-
diversidade existente, assim como 
potenciar outras práticas como a 
produção de fruto, através da co-
locação de árvores como a noguei-
ra, o castanheiro, o medronheiro, 
pinheiro manso, oliveiras, freixos 
e amieiros, permitindo que os pro-
prietários possam ter outras renta-
bilidade para além das monocultu-
ras de eucalipto que predominam 
naqueles locais.

Outro aspeto a ter em conta na 
concretização deste projeto é a re-
cuperação e construção de duas 
charcas em ambas as aldeias, per-
mitindo um reaproveitamento das 
águas pluviais, assumindo-se como 
uma mais valia não só para as áreas 
agricultadas, como, e em particu-
lar, uma importante ferramenta no 
âmbito da proteção civil.

petiva de uma maior diversidade, que resulte 
em fatores de sustentabilidade ambiental e 
económica, acrescentando maior resiliência 
a toda a floresta».

Neste sentido, o programa destina-se a 
todos os proprietários, usufrutuários ou ar-
rendatários de parcelas inscritas no concelho 
de Vila Nova de Poiares, que podem candida-
tar-se, junto do GTF- Gabinete Técnico flores-
tal do Município, para se informar sobre as 
árvores disponíveis e adequadas para a sua 
propriedade, selecionando as espécies pre-
tendidas da tabela disponível, e preencher o 
formulário que lhe for facultado.

As candidaturas estão abertas e serão alvo 
de análise pelos serviços técnicos do Municí-

pio, de forma a adequar o número e as espé-
cies selecionadas à propriedade localizada 
pelo candidato.

De referir que as árvores e arbustos a atri-
buir serão totalmente gratuitos e que, cada 
candidato apenas pode submeter um único 
pedido, sendo atribuídos até ao limite máxi-
mo de 300 plantas, por pedido, devendo ser 
respeitados os compassos de plantação reco-
mendados para as espécies em questão.

Deverá ainda ser respeitada época favorá-
vel para a plantação, que não deve ultrapas-
sar o mês de fevereiro 2021.

Mais informações e/ou esclarecimentos 
podem ser obtidos através do Gabinete Téc-
nico Florestal do Município.
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Produtora do documentário 
“Barro Preto, Cultura e Tradição” 
premiada no Festival CineEco

Documentário realizado pela Jara – Creative Video para o Município de 
Vila Nova de Poiares

Escolas do Concelho
novamente distinguidas 
com Bandeira Verde

Além do 1.º Ciclo, o Agrupamento 
de Escolas ‘recebeu’ também o 
galardão de Eco-Agrupamento

O Município de Vila Nova de Poiares foi novamente 
distinguido com galardões Eco-escolas, promovidos pela 
ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, assinalando 
e reconhecendo os resultados de mais um ano de traba-
lho nas Eco-Escolas.

Devido ao contexto pandémico, este ano a ‘entrega’ 
do galardão decorreu num formato online, adaptado à 
nova realidade, indo ao encontro das recomendações da 
DGS. Apesar do contexto de pandemia, o objetivo é não 
deixar de reconhecer todos os que, apesar das dificulda-
des atuais, se envolveram e levaram até ao fim o Programa 
Eco-Escolas.

O Município de Vila Nova de Poiares viu, mais uma 
vez, todas as suas escolas públicas galardoadas, nomea-
damente a EB 2,3 /S Dr. Daniel de Matos e os três centros 
escolares (CE Arrifana, CE Poiares, Santo André e CE de S. 
Miguel), recebendo ainda o galardão Eco–Agrupamento.

Refira-se que, para além das escolas públicas, este ano, 
o Município contou ainda com a participação do CBEISA 
– Centro de Bem estar Infantil de Santo André, o qual tam-
bém recebeu a respetiva Bandeira Verde Eco-Escola.

Recorde-se que o Programa Eco–Escolas está vocacio-
nado para a educação ambiental, para a sustentabilidade 
e para a cidadania, destinando-se sobretudo às escolas 
do ensino básico (do 1.º ao 3.º ciclo), mas podendo, no 
entanto, ser adaptado e implementado noutros graus de 
ensino, com vista a encorajar ações e reconhecer o traba-
lho desenvolvido pela Escola em benefício do ambiente.

A atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas é um dos 
vários prémios com que as escolas podem ser contem-
pladas e representa o culminar do trabalho anual, reco-
nhecendo a existência de um trabalho de qualidade na 
área do ambiente, através da distinção com um símbolo 
mundialmente reconhecido.

A produtora poiarense Jara – Creative Video, recém-
-criada por dois jovens do Concelho, Edmundo Mar-
quês e Vitor Pereira, foi distinguida no Festival CineEco 
com o Prémio da Juventude Panorama Regional.

Foi a realização do documentário “Barro Preto, Cul-
tura e Tradição”, produzido para o Município de Vila 
Nova de Poiares, que valeu a distinção à produtora, ten-
do ainda merecido uma Menção Honrosa na categoria 
Panorama Regional.

Recorde-se que este documentário foi apresentado 
ao público em maio, por altura da iniciativa europeia 
“Bom Dia Cerâmica 2020”, organizada pela rede euro-
peia de cidades e vilas de cerâmica, entre as quais Vila 
Nova de Poiares. 

Como referiu na altura o 
Presidente da Câmara Muni-
cipal, João Miguel Henriques, 
«tratou-se de um tributo a 
todos aqueles que ao longo 
do tempo têm contribuído 
para a preservação deste pa-
trimónio cultural do nosso 
Concelho, em particular o 
seu artesanato, cuja diversi-
dade e riqueza granjearam 
prestígio e notoriedade por 
todo o país».

O prémio agora alcança-
do pela a dupla produtora 
poiarense é, também, «o 

reconhecimento do trabalho que o Município tem de-
senvolvido na promoção da defesa do património cul-
tural e preservação das traições como elementos-chave 
na construção de uma identidade coletiva e no reforço 
do sentimento de pertença a uma comunidade e um 
povo», afirmou João Miguel Henriques.

Na cerimónia da entrega de prémios marcaram pre-
sença os dois jovens poiarenses que realizaram o docu-
mentário, bem como a Vereadora da Câmara Municipal 
com o Pelouro da Cultura, Lara Henriques de Oliveira.

Refira-se que o CineEco – Festival Internacional de 
Cinema Ambiental da Serra da Estrela, organizado 
pelo Município de Seia e com o Alto Patrocínio do Pre-
sidente da República e do Departamento de Ambiente 

das Nações Unidas, é o único 
festival de cinema em Por-
tugal, dedicado á temática 
ambiental, no seu sentido 
mais abrangente. Realizado 
em Seia, conta já com gran-
de prestígio internacional, a 
ao qual concorrem habitual-
mente mais de 600 documen-
tários, oriundos de mais de 
30 países, oferecendo ao pú-
blico em geral um cinema de 
qualidade e cinematografias 
pouco conhecidas e alterna-
tivas em relação ao mercado 
tradicional.

imagem de 2019
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Promoção da Estrada Nacional 2 com Mural na vila
Inserido na estratégia de promoção 

da Estrada Nacional 2, o Município de 
Vila Nova de Poiares ‘inaugurou’ um 
mural no centro da vila, da autoria 
de João Maurício, mais conhecido por 
Violant.

Esta é uma obra de arte urbana que 
pretende potenciar, num local estraté-
gico e bem no centro da vila, a promo-
ção da Estrada Nacional 2, enquanto 
produto turístico, cuja procura tem 
vindo a aumentar exponencialmente.

Conscientes da importância e po-
tencial desta rota, desde a primeira 
hora que o Município de Vila Nova de 
Poiares tem vindo a estar na linha da 
frente da promoção desta marca, in-
tegrando a Associação de Municípios 
da Rota da Estrada Nacional 2 (com 35 
concelhos).

Viajar na EN2, seja de carro, moto 
ou bicicleta tornou-se uma verda-
deira moda, pelo que, como afirma o 
presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, «a Estrada Nacio-
nal 2 é já uma marca com grande di-
nâmica turística, e que naturalmente 
não podemos deixar de a aproveitar e 
a potenciar. Este mural é a nossa mais 
recente aposta, uma obra de pequeno 
investimento, mas com grande impac-
to, dado que é um objeto visual impo-
nente, com cerca de 100 metros qua-
drados, que capta logo a atenção das 
pessoas e que funciona como motivo 
de paragem para os viajantes.»

«Vila Nova de Poiares é já uma re-
ferência para todos os viajantes da N2, 
com o ponto mais ocidental da estra-
da localizado em Louredo, ao km 242, 
mas agora têm também ao km 248 este 
magnífico mural, e que é mais um mo-
tivo de atração e de paragem obrigató-
ria para um registo fotográfico, contri-
buindo para levar ainda mais longe o 
nome do nosso concelho», afirmou.

Obra do artista Violant
O Mural foi pintado por João Maurí-

cio, de nome artístico “Violant”, de Tor-
res Novas, que desde 2012 tem expres-
sado veia criativa no muralismo, tendo 
já dezenas de pinturas espalhadas de 
Norte a Sul de Portugal. Entre os seus 
trabalhos mais marcantes conta-se, 
por exemplo, o mural de homenagem 
a José Saramago, na Golegã, inaugura-
do pela viúva do escritor, Pilar del Rio

Obra do artista João Maurício, mais conhecido como “Violant”, cativa os milhares de turistas que passam pelo Concelho

O Município de Vila Nova de Poiares ins-
talou recentemente o seu ‘totem’ alusivo ao 
75º aniversário da EN2 na primeira rotunda 
Norte da estrada, pouco depois daquele que 
é o ponto mais ocidental desta estrada, e 
que se localiza na aldeia de Louredo, à en-
trada do concelho.

Refira-se que os 75 anos da Estrada Nacio-
nal 2 têm sido comemorados por todos os 
municípios que compõem a AMREN2 (As-
sociação de Municípios da Rota da Estrada 
Nacional 2) com a instalação de um ‘totem’ 
alusivo à efeméride. O Município de Vila 
Nova de Poiares decidiu integrá-lo na sua 
estratégia de embelezamento dos espaços 
públicos/rotundas, promovendo a sua insta-
lação numa rotunda à entrada do concelho.

Para o Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, «é uma forma de po-
dermos conferir uma imagem mais agradá-
vel a quem visita ou passa pelo nosso conce-
lho, ao mesmo tempo que assinalamos o 75º 
aniversário da Estrada Nacional 2, que tem 
sido uma verdadeira referência em matéria 

de turismo».
Apesar da estrada se encontrar sob alça-

da da Infraestruturas de Portugal (IP), o Mu-
nicípio tem manifestado desde a primeira 
hora a sua preocupação quanto ao estado 
atual do pavimento da estrada, que se en-
contra bastante degradado.

«Sendo uma estrada estratégica para o 
concelho e para o seu desenvolvimento, o 

Município tem feito várias diligências, es-
tando a trabalhar em articulação com a IP e 
o Ministério das Infraestruturas a fim de que 
possa ser encontrada uma solução rápida, 
que passará por uma intervenção na estra-
da, a qual esperamos que aconteça dentro 
em breve, e que possa dotar aquela via de 
melhores condições de segurança de circu-
lação para todos», afirmou.

Município instalou totem do 75º aniversário da EN2
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Uma comitiva do Grupo Motard “Roda no Ar” do Porto esteve em Vila Nova 

de Poiares, tendo sido recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal

breves

Projeto Música Portuguesa 
a Gostar Dela Própria vence 
Prémio Maria José Nogueira Pinto

Trabalho desenvolvido no Concelho de Vila Nova de Poiares visou 
a preservação do património imaterial local e simultaneamente 
combater o isolamento da população durante o confinamento

O prémio Maria José Nogueira 
Pinto em responsabilidade social 
foi atribuído ao projeto “A música 
Portuguesa, à janela, a gostar dela 
própria”, promovido pela Associa-
ção “A Música Portuguesa a Gostar 
Dela Própria” (MPGDP), para a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de 
Poiares.

Esta distinção patrocinada pela 
MSD (Merck, Sharp & Dohme) e 
cujo júri é presidido pela Dra. Ma-
ria de Belém Roseira, teve em con-
sideração diversos aspetos como a 
importância social do projeto, a sua 
criatividade, o número de pessoas 
beneficiadas e o impacto na comu-
nidade sob o ponto de vista social, 
entre outros critérios.

Como recorda o Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, «o Município decidiu 
contratar o projeto para, recolha e 
valorização do património imate-
rial local e, simultaneamente, em 
contexto de pandemia e confina-
mento, combater o isolamento e a 

solidão principalmente junto da 
comunidade mais idosa do Conce-
lho».

Este exercício de recuperação de 
memórias contribuiu não só para a 
estimulação cognitiva, para que as 
pessoas se sentissem acompanha-
dos e valorizados, como também 
para o reforço da coesão social. 
Além de que se afirmou como uma 
oportunidade de registo de todo o 
património de tradição oral e da 
memória coletiva poiarense.

Ao todo foram mais de 70 as re-
colhas desde canções, romances, 
contos, práticas sagradas e profa-
nas, música, dança, artesanato e 
também gastronomia, conteúdos 
que foram gravados às janelas ou 
nos quintais das suas casas.

Para o Júri responsável pelo Pré-
mio, este projeto distinguiu-se dos 
demais a concurso por ser «a ini-
ciativa que melhor corresponde ao 
conceito de “socialmente respon-
sável na comunidade onde nos in-
serimos”, defendido por Maria José 

Nogueira Pinto, num ano em que, 
mais do que nunca, somos chama-
dos a pensar no coletivo», referem a 
entidade promotora.

Refira-se que este trabalho não 
está ainda concluído, estando pre-
vistas mais recolhas deste patrimó-
nio material e imaterial junto da co-
munidade de Vila Nova de Poiares. 
Paralelamente, está também a ser 
desenvolvido um mapa ilustrado 
que irá espelhar todas as gravações 
que foram realizadas durante este 
período.

Com o prémio agora obtido, a 
Música Portuguesa a Gostar Dela 
Própria vai replicar o trabalho que 
desenvolveu conjuntamente com o 
Município de Vila Nova de Poiares 
noutras regiões de Portugal, ten-
tando chegar a mais pessoas, a mais 
idosos que se encontram isolados e 
a mais lugares onde se sabe haver 
ainda património humano, de tra-
dição oral, que nunca foi registado 
e que corre o risco de desaparecer 
para sempre.

O Município de Vila Nova de Poiares é um dos Concelhos já presentes no site 

themayor.eu. Este é o Portal Europeu das Cidades e dos Cidadãos, que visa 

aumentar a compreensão e a coesão entre os cidadãos da União Europeia, as 

autoridades locais e as instituições da UE.

saiba mais em:https://www.themayor.eu/en/portugal/vila-nova-de-poiares

Devolução à Natureza de 3 aves O CERVAS - Centro de Ecologia, Recuperação 

e Vigilância de Animais Selvagens, devolveu à natureza 3 aves, no espaço 

da LPN - Liga para a Protecção da Natureza, em Santa Maria, iniciativa que 

contou com o apoio do Município de Vila Nova de Poiares

Limitado a 20 pessoas, fruto das restrições atuais, a iniciatia Noites no Adro 

foi um autêntico sucesso, levando às quatro freguesias do concelho, os 

projetos realizados durante o confinamento, a Mostra dos videos da “Música 

Portuguesa à Janela a Gostar Dela Própria” e a “Poesia divertida à solta”.
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Inaugurado memorial a Phil Mendrix no Centro Cultural
O Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Vila Nova de Poiares e 
Lourdes Mendes, esposa de Phil 
Mendrix (Filipe Mendes) inaugu-
raram no CCP - Centro Cultural de 
Poiares um memorial ao músico e 
guitarrista, em forma de mosaico 
de guitarra elétrica à escala real, 
evocando assim a data em que o ar-
tista comemoraria 73 anos.

A homenagem decorreu na pre-
sença de familiares e amigos do 
guitarrista, e pretende, de forma 
simbólica, perpetuar a memória de 
Filipe Mendes, com profundas liga-
ções a Vila Nova de Poiares, mais 
propriamente ao lugar da Venda 
Nova e que, faleceu em 2018.

No auditório do mesmo CCP 
teve ainda lugar um concerto pelo 
coletivo de músicos “Somos Men-
drix”, com a participação de alguns 
convidados especiais e com a pro-
jeção, ao longo do espetáculo, de 
mensagens de inúmeros artistas 
de renome nacional não só da área 
da música como das várias artes 
performativas, como por exemplo, 

Evocação do aniversário do nascimento do músico-guitarrista em Vila Nova de Poiares

Manuel João Vieira, Carlos Mendes, 
Herman José, Jorge Palma, Paulo de 
Carvalho, Toy, Xutos & Pontapés, 
entre muitos. Devido às restrições 
atuais, o concerto decorreu peran-
te um publico restrito, tendo sido 

transmitido em live stream.
As cerimónias de evocação deste 

aniversário contaram ainda com a 
exibição de um documentário so-
bre a vida e obra do musico, reali-
zado por Paulo Abreu, e que retrata 

a personalidade e carisma desta 
personalidade que vai muito além 
do percurso artístico.

Recorde-se que o desapareci-
mento de Filipe Alberto do Paço 
d’Oliveira Mendes, que deixou um 

enorme legado cultural na área da 
música, representou uma enorme 
perda para o Concelho.

Este foi mais um reconhecimen-
to público e agradecimento do 
Município ao Phil Mendrix, que já 
o tinha expressado em 2019, com 
a atribuição, já a título póstumo, 
da Medalha Municipal de Mérito - 
Grau Ouro, na área da cultura.

A ligação de Phil Mendrix a Vila 
Nova de Poiares era bem forte, 
sendo recordado por todos pela 
sua simplicidade, cumplicidade, 
amizade e pelo seu virtuosismo na 
guitarra.

Com uma carreira extraordi-
nária, em que passou pelos Chin-
chilas, Roxigénio, Ena Pá 2000, 
Irmãos Catita, entre muitos outros 
projetos, é assinalado por todos 
como uma referência que inspirou 
inúmeras gerações de guitarristas, 
ao nível dos grandes nomes inter-
nacionais, e que granjeou ao longo 
da sua carreira um enorme reco-
nhecimento e admiração entre os 
seus pares.

Dia das Nações Unidas assinalado em Vila Nova de Poiares
A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Poiares associou-se no dia 24 de ou-
tubro às comemorações do Dia das Na-
ções Unidas através da iniciativa “Euro-
pe Turns UN Blue” ao iluminar o edifício 
dos Paços do Concelho com os tons de 
azul que caracterizam a ONU, dia em 
que a organização celebrou o seu 75º 
aniversário.

Esta iniciativa teve por objetivo o 
reforço da mensagem de união entre 
os povos, promovendo uma linguagem 
de paz universal, assente no desenvol-
vimento sustentável e no respeito pe-
los direitos humanos, veiculando uma 
mensagem de esperança em tempos de 
incerteza, evidenciando o apoio aos va-
lores e ideais da ONU.

Para o Presidente da Câmara Muni-
cipal, João Miguel Henriques, «o Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares só podia 
responder afirmativamente ao desafio 

Edifício dos Paços do Concelho iluminado em tons de azul assinalaram o 75º aniversário da ONU

lançado pelas Nações Unidas, sobretu-
do porque partilhamos a visão de um 
Mundo norteado pelos valores da hu-
manidade, igualdade, solidariedade e 
união entre os povos».

«Num momento em que a sociedade 
assiste ao ressurgimento de populismos 
e extremismos, é imperativo dizermos 
presente, realçando e reforçando os va-
lores que nos permitirão enfrentar os 
inúmeros desafios que o mundo atual 
nos coloca», referiu João Miguel Henri-
ques.

Organizada pelo Centro Regional de 
Informação das Nações Unidas, a “Eu-
rope Turns UN Blue” foi celebrada por 
toda a Europa, com 250 edifícios, em 150 
cidades, e em 22 países. Em Portugal, a 
iniciativa contou com a participação de 
cerca de 42 municípios que iluminaram 
cerca de 50 edifícios e monumentos 
com a cor oficial das Nações Unidas.
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A 31ª edição da POIARTES foi cancelada, como evento físico, mas o Município 

não quiz deixar de assinalar a data e daquele que é, sem dúvida, o evento 

mais importante do ano em Vila Nova de Poiares, e que, ano após ano, tem 

trazido milhares de pessoas ao nosso concelho.

Para o efeito oranizou uma compilação de imagens para revisitar os 30 anos 

deste evento, recordando a evolução de um certame que começou por ser 

apenas de artesanato, e que atualmente é já um dos maiores eventos da 

região e do país, mantendo a sua identidade de feira de artesanato, mas que 

se assumiu como uma autêntica afirmação do nosso concelho e uma Mostra 

do que somos e conseguimos fazer, em todas as áreas de atividade.

2020 foi um ano atípico, mas o caráter lutador e resiliente dos poiarenses irá 

certamente ultrapassar este momento menos bom, e permitir que em 2021, 

a POIARTES possa regressar ainda mais forte!

breves
Município de Poiares fomenta 
uso da bicicleta no dia a dia

Programa Poiares a Pedalar entregou prémios do segundo quadrimestre

A Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares entregou os prémios re-
ferentes ao segundo quadrimestre 
de 2020 no âmbito do programa 
Poiares a Pedalar. Na simbólica ce-
rimónia que decorreu no Complexo 
Desportivo do Concelho, marcaram 
presença o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, 
que entregou dois cheques no valor 
de 100€, cada, aos vencedores do 
escalão M30, Luís Costa, e do sub30, 
Fábio Ferreira.

De acordo com João Miguel Hen-
riques, «este projeto assume gran-
de relevância no Município, desde 
logo por contribuir para o 
aumento da atividade físi-
ca pela população e, con-
sequentemente, para um 
reforço dos níveis de saúde 
pessoal e comunitária, mas 
também no âmbito am-
biental, dado que pretende 
diminuir de forma signifi-
cativa o tráfego automóvel, 
sobretudo em viatura pró-
pria»

«Aliás, a promoção da 
mobilidade sustentável e 
das atividades cicláveis em 
Vila Nova de Poiares tem es-
tado desde a primeira hora 
na ordem do dia, como é 

exemplo o trabalho que tem sido 
desenvolvido junto das associações 
na promoção do btt, na criação da 
Bike Sation no Complexo Desporti-
vo, a criação de dezenas de lugares 
de estacionamento dedicado às bi-
cicletas no concelho e, a curto pra-
zo, com a construção de vários qui-
lómetros de ciclovias para usufruto 
da população», referiu o Presidente 
da Câmara Municipal.

Refira-se que os participantes no 
programa Poiares a Pedalar, deve-
rão ter residência permanente no 
Concelho, ter pelo menos 11 anos de 
idade ou trabalhar numa empresa 

ou entidade no Concelho. Reunidas 
estas condições, os participantes 
após inscrição junto dos serviços 
municipais, devem enviar semanal-
mente uma foto com a sua bicicle-
ta e efetuar o registo do percurso 
efetuado, através de uma aplicação 
móvel.

Os prémios a atribuir são distri-
buídos por três categorias, nomea-
damente sub 17, para idades com-
preendidas entre os 11 e os 17 anos, 
sub 30, entre os 18 e os 30 anos, e 
m30, para idades a partir dos 31 
anos. Quadrimestralmente é atri-
buído um prémio no valor de 100€ 

a cada categoria, a que se 
junta ainda a categoria Pré-
mio Anual, também no va-
lor de €100, a ser definido 
pelo público em geral em 
votação online.

Para mais informações, 
todos os interessados po-
derão consultar as normas 
de participação no sítio do 
Município de Vila Nova de 
Poiares, em http://www.
cm-vilanovadepoiares.pt/
desporto/2677-poiares-a-
-pedalar1 onde também 
será possível descarregar a 
ficha de inscrição para par-
ticipar no programa.

O IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P distinguiu com a 

Bandeira da Ética a Escola de Futebol Rony Lopes / Formação da Associação 

Desportiva de Poiares, reconhecimento que mereceu por parte do Município 

de Vila Nova de Poiares as maiores felicitações

O Município de Vila Nova de Poiares preparou um arranque do ano letivo em 

segurança promovendo a realização de mais de 130 testes serológicos na 

comunidade escolar, nomeadamente a todos os professores e demais pessoal 

auxiliar, de forma a poder avaliar a eventual presença do Covid-19 em todos 

os agentes educativos e assegurar uma abertura segura das escolas.
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Jovens Autarcas de 
Poiares sensibilizam 
comunidade para o 
risco da Covid19

Iniciativa pretende alertar para a adoção de 
comportamentos responsáveis

Os Jovens Autarcas de Vila Nova 
de Poiares, programa desenvolvido 
pela Câmara Municipal, lançaram 
em novembro o videoclip promo-
cional “Como te tens comportado 
durante a Covid-19?”.

Desenvolvido pelos próprios 
Jovens que, para além de terem es-
crito o guião, dão corpo às perso-
nagens, o videoclip enfatiza a men-
sagem da necessidade de mudança 
de atitude perante a covid-19, numa 
perspetiva de proteção dos seus en-
tes queridos, nomeadamente fami-
liares e amigos.

De jovens para jovens, esta é 
uma iniciativa que pretende alertar 
e sensibilizar a população para a 
adoção de comportamentos social-
mente responsáveis, tais como a ne-
cessidade do distanciamento social, 
e as consequências que poderão 
advir do desrespeito das normas de 
segurança.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, 
João Miguel Henriques, «ainda que 
felizmente o índice de contágio no 
nosso concelho seja reduzido até 
ao momento, esta mensagem pre-
conizada por estes jovens assume 
grande relevância, sobretudo num 
momento em que os números de 
infeções de covid-19 não param de 
aumentar a nível nacional, pelo que 
estão de parabéns pelo trabalho de-

senvolvido».
Com cerca de um minuto de du-

ração, o videoclip foi gravado per-
correndo diversos locais do Conce-
lho, nomeadamente o Skate Parque, 
Mural da EN2, Jardim Municipal e 
de Homenagem ao Poiarense, e ain-
da no Centro de Saúde de Vila Nova 
de Poiares, contando com o apoio 
do ACES do Pinhal Interior Norte.

Refira-se que o Programa Jovens 
Autarcas, promovido pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares 
desde 2019, é um projeto que pre-
tende potenciar comportamentos 
de cidadania, valorizar as opiniões 
dos jovens, as suas ideias e perspeti-
vas para o futuro. Durante um ano, 
os jovens eleitos pelos seus pares 
têm um orçamento atribuído pelo 
Município, por forma a concretizar 
os projetos idealizados.

Recorde-se que para o mandato 
de 2020 tomaram posse Iara Costa, 
como jovem presidente, enquanto 
que Bárbara Pinto e Beatriz Silva fo-
ram eleitas Vereadoras.

O vídeo pode ser visionado nas 
redes sociais do Município em:

• Facebook: https://www.face-
book.com/Presidencia.VilaNovade-
Poiares/videos/5618119951561307

• Intagram: https://www.insta-
gram.com/p/CG-OZzTqdy2/

• Youtube: https://youtu.be/Nru-
ZNAq4iKo

CPCJ apresenta Laboratório de 
Parentalidade Positiva

Iniciativa no âmbito do Projeto Adélia da CNPDPCJ

No âmbito do Projeto Adélia, 
a Comissão Nacional de Promo-
ção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens (CNPDPCJ), 
lançou um desafio às Comissões 
de Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) aderentes para criarem 
uma equipa e frequentarem o 
Programa de Ideação e Acelera-
ção – design Thinking para a Ino-
vação Social.

Nesse sentido, A CPCJ de Vila 
Nova de Poiares esteve no auditó-
rio do IPDJ, onde apresentou um 
projeto que surge da identifica-
ção no Concelho da necessidade 
de melhorar o trabalho em rede 
dos parceiros em algumas maté-
rias, propondo a criação do Labo-
ratório da Parentalidade Positiva, 
cujo fator inovador passa pela 
definição de novo Modelo de 

Gestão Colaborativo e Rotativo.
Esta proposta foi desenvolvida 

numa perspectiva de cooperação, 
pelo que no âmbito da CPCJ, es-
tiveram os elementos da Câmara 
Municipal, da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Vila Nova de Poiares (em 
representação das associações re-
creativas, culturais e desportivas 
do Concelho), da Comunidade 
Juvenil Francisco de Assis (repre-
sentando as IPSS’s com caráter de 
acolhimento residencial do Con-
celho), e do CLDS 4G promovida 
pela Irmandade de Nossa Senho-
ra das Necessidades.

Refira-se que este projeto 
apresentado contempla a parti-
cipação e intervenção de todos 
os atores sociais, em particular as 
famílias, das entidades públicas e 

privadas, do tecido empresarial 
e do movimento associativo de 
Vila Nova de Poiares.

A apresentação do projeto foi 
o culminar do desafio lançado 
pela CNPDCJ, onde as equipas 
foram convidadas a pensar em 
desafios, problemas e oportuni-
dades na área da promoção dos 
direitos das crianças e da paren-
talidade positiva, explorando o 
pensamento divergente e a gera-
ção de ideias, prototipando e tes-
tando soluções, por forma a cons-
truir o seu Social Business Model 
Canvas. O modelo apresentado 
por Poiares era um laboratório 
de parentalidade positiva, com 4 
vertentes, uma Oficina Inovação, 
uma Oficina Informal e uma Ofi-
cina do Futuro, bem como, um 
Ponto de Encontro.

A ‘Terra Tremeu’ em Poiares
Simulacro nos Paços do Concelho e no Agrupamento de Escolas

A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares através do seu 
Serviço Municipal de Proteção 
Civil associou-se novamente ao 
exercício nacional de sensibiliza-
ção para o risco sísmico “A Terra 
Treme”, promovido pela Autori-
dade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC), procu-
rando alertar as populações para 
o risco sísmico e para a impor-
tância da adoção dos comporta-
mentos adequados. A exemplo 
dos anos anteriores, o simulacro 
decorreu nos Paços do Concelho 
e na escola sede do Agrupamento 
de Poiares, em colaboração com 
os Bombeiros Voluntários locais.

Pelas 11h05 os participantes 
no simulacro executaram os três 
gestos fundamentais para a sua 
segurança, baixar, proteger e 
aguardar. Assim, procuraram o 
objeto mais sólido que lhes per-
mitisse maior proteção, tendo-se 
refugiado debaixo das secretá-
rias, baixando-se numa posição 

que evitasse a queda durante 
o sismo, ao mesmo tempo que 
protegeram a cabeça e o pescoço 
com as mãos e braços, ao longo 
do minuto em que decorreu o 
exercício.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «estas iniciativas assumem 
grande importância na comu-
nidade, pois contribuem para a 
consciencialização dos cidadãos 
para a necessidade de tomar as 
devidas precauções perante inci-

dentes do género».
«Situações de catástrofe como 

as que hoje simulamos são im-
previsíveis, não existindo a pos-
sibilidade de, atempadamente, 
alertar os munícipes, pelo que a 
Câmara e o seu Serviço Munici-
pal de Proteção Civil devem ter 
um papel formador e preventivo, 
sensibilizando e capacitando as 
comunidades em como agir ade-
quadamente em função do risco 
com que se deparem», referiu 
João Miguel Henriques.
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Poiares recebeu prova
da Taça de Portugal
de Pesca à Pluma

Evento decorreu no Rio Alva
com condições excecionais
para a prática da modalidade

O Rio Alva, na freguesia de Lavegadas, recebeu uma pro-
va de Pesca à Pluma, a contar para a Taça de Portugal Dr. 
Diamantino Domingues, confirmando a excelência dos re-
cursos naturais e as condições ímpares ali existentes para a 
prática desta modalidade, que se destaca pelo caráter de-
fensor da fauna piscícola, dado que todas as espécies cap-
turadas são devolvidas nas perfeitas condições ao seu meio.

Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, «esta é apenas uma das muitas vertentes e exce-
lentes potencialidades dos nossos recursos naturais, sendo 
que o Rio Alva e a freguesia das Lavegadas são um dos gran-
des ativos do concelho em matéria de turismo de aventura 
e natureza».

«É precisamente com esta consciência da sua importân-
cia que ali temos realizado importantes investimentos, des-
de o desassoreamento do leito do rio, a limpeza das mar-
gens e acessos, sem esquecer o mais recente investimento, 
a concretização e sinalização de um dos três percursos pe-
destres do concelho, integrado na Grande Rota do Alva», 
afirmou.

«A importância da prática desportiva, em especial ao ar 
livre, é fundamental para a manutenção da saúde física e 
mental, sobretudo nos períodos difíceis que atravessamos 
de pandemia, e felizmente que em Poiares temos um ver-
dadeiro ‘tesouro’ por descobrir, com excelentes ofertas de 
turismo de aventura e natureza», adiantou.

Quanto à prova de pesca à pluma propriamente dita, 
destaque para o atleta Poiarense, Sérgio Silva, que venceu 
a prova, na dupla com Manuel Pedroso, e ainda para a par-
ticipação do atleta Diamantino Domingues, que dá nome à 
prova, em homenagem ao seu trabalho desenvolvido pela 
divulgação da modalidade, sendo reconhecido como uma 
das pessoas que mais impulsionou a Pesca à Pluma em Por-
tugal.

A entrega de prémios decorreu no Centro de Convívio 
da Moura Morta, contando com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, e ainda do 
vice-presidente da Federação Portuguesa de Pesca Despor-
tiva, Luís Ferreira.

Associação Empresarial e Município 
de Poiares promovem incentivo ao 
comércio tradicional e restauração

Sorteio de 108 vales de Compras para usar nos estabelecimentos aderentes

O Município de Vila Nova de Poia-
res, em parceria com a Associação 
Empresarial, está a promover uma 
campanha de apoio ao comércio tra-
dicional, com um sorteio de Natal de 
vales compras que serão reinvestidos 
nas lojas e comércios locais e na res-
tauração aderente. Assim, e até dia 6 
de janeiro, a cada 10 euros compras 
corresponderá a atribuição de uma 
rifa que integrará um sorteio final, 
cujos prémios serão vales de compras 
a reutilizar no comércio tradicional 
do concelho. Em causa 
está atribuição de 108 
vales, com prémios de 
10, 50, 100 e 200 euros.

O Município pre-
tende, desta forma, in-
centivar os munícipes a 
realizar as suas compras 
no comércio tradicional 
e fazer as suas refeições 
na restauração local e, 
desta forma, contribuir 
para um apoio extra à 
economia local, de for-
ma a mitigar os impac-
tos e efeitos negativos 
causados pela situação 
pandémica atual.

Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, «é 
crucial apoiarmos a nossa economia 
local, e este Executivo tem estado 
atento e colaborante, apoiando sem-
pre que possível o setor empresarial. 
O Natal é uma época em que, habi-
tualmente, os hábitos de consumo 
aumentam, fruto das tradicionais 
prendas natalícias, sendo que, neste 
ano atípico e com o alastrar da pan-
demia, esse aumento poderá não se 
verificar, razão pela qual, decidimos 

promover este apoio extraordinário 
e incentivar as pessoas a realizarem 
as suas compras no comércio local».

A aposta no incentivo ao comér-
cio local não é novidade na estratégia 
deste Executivo, mas ganha agora 
um reforço com este sorteio de Natal, 
permitindo que os prémios atribuí-
dos sejam reinvestidos no comércio 
local e, assim, robustecer o setor de 
forma a terem melhores condições 
para combater os efeitos adversos da 
pandemia atual.
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Intervenção no Mercado Municipal dará nova ‘face’ à Vila

Já arrancaram as obras de remo-
delação do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Poiares, intervenção 
que representa um investimento 
de 759.608,40€, financiado a 85% 
por fundos comunitários, e com 
um prazo de execução de 12 meses.

Com uma localização estratégi-
ca, junto à EN2, e ‘porta de entrada’ 
para o centro histórico da Vila, a 
profunda reforma que o Mercado 
Municipal será alvo «tem como 
grande objetivo criar mais e me-
lhores condições de funcionamen-

Requalificação do edifício proporcionará melhores condições para comerciantes e consumidores

to para comerciantes e consumido-
res, mas, também, recuperar todo 
aquele espaço urbano, revitalizan-
do o centro do Concelho», como 
refere o Presidente da Câmara, João 
Miguel Henriques.

Uma das preocupações deste 
projeto de renovação incide na 
sustentabilidade e preservação am-
biental, com «a remoção de todas 
as coberturas de fibrocimento (que 
contêm amianto), reduzindo des-
ta forma os níveis de poluição do 
ar e contribuindo para a melhoria 

significativa da saúde pública, para 
além da criação naquele espaço de 
diversas zonas verdes com arbori-
zações e ajardinamentos», como 
referiu o autarca.

Em termos arquitetónicos, o 
grande destaque vai para a demo-
lição das barreiras visuais e físicas 
nos limites do atual Mercado, apos-
tando numa nova imagem mais 
moderna, com áreas mais amplas e 
melhores condições de circulação. 
No centro do complexo irá surgir 
uma nova ‘praça urbana’ onde se 

desenha um anfiteatro, o que per-
mitirá criar um ponto de encon-
tro dos cidadãos, enquanto que 
no acesso norte, junto à rotunda 
na EN2, surgirá uma nova entra-
da, com uma escadaria em curva, 
e com lettering “Mercado” a surgir 
com 1,80m de altura, assumindo-se 
como a imagem de marca do Mer-
cado. «Será verdadeiramente um 
‘cartão de visita’ de Vila Nova de 
Poiares, redesenhando uma nova 
entrada na zona norte da sede de 
concelho, muito mais apelativa e 

convidativa, proporcionando uma 
nova imagem do nosso concelho», 
concluiu.

Refira-se ainda que, durante 
o período em que decorrerão as 
obras, o Município assegurou as 
condições de funcionamento do 
mercado com a instalação, junto ao 
terminal rodoviário, de uma tenda 
provisória preparada para o efeito, 
dotada das condições de seguran-
ça adequadas e que possibilitará o 
decurso das atividades dentro da 
normalidade possível, nestes casos.

Rua Gen. Humberto Delgado alvo de regeneração urbana
O Município de Vila Nova de 

Poiares está a proceder ao arranjo 
urbanístico da rua General Hum-
berto Delgado, entre a Avessada e 
a confluência com o Largo Luís de 
Camões, representando um investi-
mento na ordem dos 125 mil euros.

Esta renovação da estrutura 
viária prevê a remodelação de pas-
seios, execução de uma rotunda no 
nó de interseção com a rua da Quin-
ta do Loureiro, execução de uma 
meia rotunda no nó de interseção 
com a avenida Amália Rodrigues, 
nova zona de estacionamento auto-
móvel, bem como a renovação das 
redes de abastecimento de água, 
saneamento e águas pluviais.

Como referiu o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de 

Investimento da Câmara Municipal na ordem dos 125 mil euros

Poiares, João Miguel Henriques, «a 
obra que estamos agora a executar 
justifica-se não só pelo elevado es-
tado de degradação da via, como 
pela necessidade de diminuir o ris-
co de sinistralidade naquela zona».

Esta intervenção é «uma das vá-
rias obras que o Município tem pro-
gramado a médio prazo, e que pre-
tendem renovar as infraestruturas 
rodoviárias existentes no Concelho, 
iniciando exatamente pelas que se 
apresentam em piores condições 
ou que representam maior perigo-
sidade para os utilizadores», afir-
mou João Miguel Henriques.

Nesse sentido, e de acordo com o 
Presidente da Câmara, «até ao final 
de 2020 irão ser lançados diversos 
concursos com vista à requalifica-

ção de várias estradas e arruamen-
tos no Concelho, que representam 
um investimento total superior a 
400 mil euros por parte do Muni-
cípio»

Refira-se que recentemente a 
Câmara Municipal, em colabora-
ção com as juntas de freguesia, 
procedeu a um exaustivo levanta-
mento das vias que carecem de in-
tervenção no Concelho. Tendo em 
consideração o elevado número de 
situações encontradas, foi neces-
sário proceder a uma priorização 
e calendarização das obras, dado o 
avultado investimento financeiro 
que o Município terá que efetuar, 
pelo que as intervenções irão sen-
do realizadas de forma gradual. no 
menor prazo possível.
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obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Limpeza e manutenção das valetas e encaminhamento de águas pluviais em caminhos florestais, na zona de Vale de Vaíde Requalificação dos passeios na área urbana junto à Urbanização Terraços da Serra, no Entroncamento

Limpeza e manutenção da charca na Venda Nova, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil.
Disponibilização do espaço ao Clube de Pesca de Poiares

Requalificação do Estaleiro Municipal, com a construção de edifício para armazenamento de diversos materiais

Continuação da execução das infraestruturas do Pólo II da Zona Industrial
[ movimentação de terras, construção de redes de águas, drenagem de esgotos e águas pluviais, estruturas elétricas, a par de toda a pavimentação e sinalização, passeios e zona de ciclovia, numa área de 236 mil metros quadrados, e que representa um 
investimento superior a 1,5 milhões de euros, comparticipado 85% pelos Fundos Estruturais Europeus ]
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obras

Remodelação do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares [ investimento de 759.608,40€, financiado a 85% por fundos comunitários, e com um prazo de execução de 12 meses ]

Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Requalificação da rua Gen. Humberto Delgado, entre o Largo da República e a Avessada (Rua do Loureiro), com remodelação de passeios, renovação das redes de abastecimento de água, saneamento e águas pluviais e pavimentação dos arruamentos

próximas obras a avançar 

Instalação de iluminação no Coreto do Jardim Municipal

A INICIAR EM DEZEMBRO 2020 / JANEIRO 2021
- beneficiação de arruamentos na Risca Silva
- Projeto de requalificação dos lavadouros da Venda Nova e espaços envolventes 

com beneficiação de arruamentos no Jagundo
- beneficiação dos arruamentos entre a Mucela e a Igreja Nova

CONCURSO PÚBLICO LANÇADO PARA
- beneficiação dos arruamentos entre a Avessada e o Pinheiro
- beneficiação dos arruamentos entre São Pedro Dias e Sabouga
- beneficiação dos arruamentos entre Medas e Olho Marinho
- marcação horizontal e aplicação de rails de proteção na estrada Algaça - Ribas
- marcação horizontal na estrada Crasto - Carvalho
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obras Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido 
efetuadas pela Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Requalificação de rotunda na Zona Industrial, com a construção de um monumento evocativo de um Lagar de azeite 
tradicional, com o intuito de homenagear o espírito empreendedor dos empresários Poiarenses

Construção do Monumento ao Bombeiro, na rotunda junto ao Mercado Municipal, EN2

Requalificação de rotunda, junto à Ribeira do Moinho, com a instalação de totem evocativo dos 75 anos da Estrada Nacional 2

O Município de Vila Nova de Poia-
res, no âmbito do projeto de parceria 
“6 em rede” assinalou o Dia Interna-
cional pela Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres com a colocação 
no jardim municipal de um conjunto 
de placas com frases reais de vítimas 
identificadas por denúncia.

Ao todo foram  20 placas com ou-
tras tantas frases que, de acordo com 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, João Miguel 
Henriques, «pretendem alertar e sen-
sibilizar a população para a importân-
cia crescente deste tipo de violência e 
combater a tendência para esconder 
ou desculpar comportamentos agres-
sivos e/ou violentos».

O mesmo responsável sublinhou a 
relevância deste projeto que surge da 
parceria criada pela Rede Intermuni-
cipal de Apoio a Vítimas de Violência 
Doméstica, designada “6 em rede” e 
que é constituída pelos municípios 
de Vila Nova de Poiares, Lousã, Miran-
da do Corvo, Penela, Pampilhosa da 

Campanha “Rebentos 
de Esperança” contra 
a violência doméstica

Iniciativa assinalou Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Serra e Penacova, realçando «a preo-
cupação destes municípios com um 
problema que não se restringe aos 
limites territoriais de um concelho e 
que, por isso, exige medidas intermu-
nicipais e articulação entre os diver-
sos parceiros e agentes de proteção e 
apoio às vítimas», afirmou.

Refira-se que este projeto preten-
de desenvolver um modelo de tra-
balho em rede, itinerante e flexível 
perspetivando um acompanhamento 
de proximidade com as comunida-
des. O objetivo é ir mais além do sim-
ples ‘espaço físico’ de um gabinete, 
assumindo-se a importância de uma 
disponibilidade técnica permanente, 
atenta e profissional para apoio dire-
to a quem dele carece.

«Só desta forma conseguimos 
proporcionar o atendimento, apoio, 
proteção e reencaminhamento de 
vítimas de violência doméstica por 
forma a lhes conferir respostas perso-
nalizadas, multidisciplinares e espe-
cializadas», acrescentou.
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17 de janeiro a 5 de junho de 2020

deliberações
as atas aqui apresentadas em versão resumida podem ser consultadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt

Reunião Ordinária de
17 de janeiro de 2020

1. Orçamentação e gestão das despesas 
com pessoal para o ano 2020
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, aprovar a orçamentação e gestão 
das despesas com pessoal para o ano 2020.

2. Valorização da Participação do Sector 
Institucional - POIARTES 2019 - Entidade 
Vencedora
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de 500, 00 € (quinhentos 
euros) como Valorização da Participação do 
Sector Institucional - POIARTES 2019 -  à en-
tidade vencedora – Associação iCreate.

3. CARNAVAL 2020 - Valorização da Parti-
cipação das Associações/Instituições
A Câmara deliberou, por unanimidade, e com 
as alterações apresentadas, aprovar a va-
lorização da participação das Associações/
Instituições – CARNAVAL 2020 –  através de 
apoio financeiro, de acordo com os seguintes 
critérios:
Estar enquadrado no tema indicado nos ter-
mos infra expostos e ter, no mínimo, até 6 
(seis) elementos devidamente caracteriza-
dos: € 100,00 (cem euros);
Ter, durante todo o desfile, música e coreo-
grafia próprias adequadas ao tema e envol-
vimento com o público assistente: € 100,00 
(cem euros);
Apresentar, durante todo o desfile, carro ou 
veículo similar, alusivo ao tema e devidamen-
te caracterizado: € 100,00 (cem euros);
Por cada elemento a mais dos referidos 6 
obrigatórios adequadamente caracterizados 
ao tema: € 10,00 (dez euros);
Mais deliberou que, nos termos da informa-
ção técnica apresentada: 
- Só serão apreciadas as Associações/Insti-
tuições do Concelho de Vila Nova de Poiares 
ou que aqui mantenham atividade regular;
- Só serão consideradas as legalmente cons-
tituídas;
- Só serão valorizadas as Associações/Insti-
tuições que indiquem o seu tema (temática 
escolhida por cada) até, pelo menos, ao dia 
17/02/2020.
Deliberou também que a Comissão de veri-
ficação de cumprimentos de critérios, será 
composta da seguinte forma: 
1. Presidente da Câmara Municipal ou outro 
elemento do Executivo que aquele entenda 
por bem indicar;
2. Um Técnico Superior da área Cultura;
3. Um represente das Juntas de Freguesia.

4. ARSM – Candidatura | Apoio na requali-

ficação do piso do recinto desportivo
A Câmara deliberou, por unanimidade em 
conformidade com os documentos apresen-
tados, aprovar apoio financeiro, até ao valor 
máximo de 32.500,00 € (trinta e dois mil e 
quinhentos euros) à ASRM–Associação Re-
creativa de São Miguel, para requalificação 
do piso do recinto desportivo, o qual corres-
ponde a valor não subsidiado da candidatura, 
a apresentar pela Associação.

5. Associação Cultural e Recreativa de 
Caça de Vila Nova de Poiares - apoio fi-
nanceiro à “3ª Montaria ao Javali de Vila 
Nova de Poiares”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de um apoio extraordinário, 
de 500 € (quinhentos euros), à Associação 
Cultural e Recreativa de Caça de Vila Nova 
de Poiares - “3ª Montaria ao Javali de Vila 
Nova de Poiares”.

6. Processo de Obras nº 36/2017 - pedido 
de alterações ao projeto de arquitetura - 
Maria João Midões Antunes - Portela dos 
Casais
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

7. Processo de Obras nº 53/2018 - pedido 
de alterações ao projeto de arquitetura - 
Cristina Bela Esteves e outro – Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

8. Processo de Obras nº 31/2019 - legaliza-
ção de moradia - Francisco Eugénio Trafa-
ria Santos – Soito
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

9. Processo de Obras nº 52/2019 - cons-
trução de uma moradia e piscina - Pedro 
Daniel Seco Baptista – Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

10. Processo de Obras nº 1/2020 - Amplia-
ção de moradia - Bruno Ricardo Coelho 
Gândara e Joana Patrícia Nunes Mendes 
- Hortas, S. Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.
   
11. APIN-E.I.M. do Pinhal Interior – Proto-
colo para Prestação dos Serviços Públi-
cos de Abastecimento de Água, de Sanea-

mento de Águas Residuais Urbanas e de 
Gestão de Resíduos Urbanos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o Protocolo a celebrar com a APIN-E.I.M. 
do Pinhal Interior para Prestação dos Servi-
ços Públicos de Abastecimento de Água, de 
Saneamento de Águas Residuais Urbanas e 
de Gestão de Resíduos Urbanos.

12. APIN-E.I.M. do Pinhal Interior – Tarifá-
rio a implementar em 2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a aprovação dos novos tarifários, decor-
rentes do projeto de Regulamento Geral de 
Serviço de Abastecimento Público de Água, 
de Saneamento de Águas Residuais Urbanas 
e de Gestão de Resíduos Urbanos.

Reunião Ordinária de
7 de fevereiro de 2020

1. Projeto “Lavad’ouro da Venda Nova, 
memórias passadas - dinâmicas futuras” 
- declaração de interesse público do in-
vestimento
A Câmara deliberou, por unanimidade, decla-
rar o interesse público do investimento refe-
rente ao Projeto “Lavad’ouro da Venda Nova, 
memórias passadas - dinâmicas futuras”, 
para cumprimento dos requisitos estabeleci-
dos pelo Programa PDR2020.
Mais deliberou, remeter o assunto à Assem-
bleia Municipal.

2. Regulamento de Venda de Lotes de Ter-
reno na Zona Industrial de Vila Nova de 
Poiares - Polo II - Relatório da comissão 
de análise e consequente proposta de ad-
judicação dos lotes 6, 20, 21 e 22
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a admissão das candidaturas e conse-
quente adjudicação, à Sociedade Silver Mou-
ntains Biomassa, Lda., dos seguintes prédios:
- Alienação do Lote 6, - Parcela de tereno 
dentro dos limites urbanos do PDM, com 
a área de 10447 m2, inscrito na matriz pre-
dial urbana da freguesia de São Miguel de 
Poiares sob o número 1805, confrontando a 
norte, sul, nascente e poente, com estrada, 
descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Poiares sob o número 
3773/20180517 e lá inscrito a favor do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares, pelo valor glo-
bal de € 7 835,25 (sete mil oitocentos e trinta 
e cinco euros e vinte e cinco cêntimos);
- Alienação do Lote 20, - Parcela de tereno 
dentro dos limites urbanos do PDM, com a 
área de 4623 m2, inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de São Miguel de Poia-
res sob o número 1810, confrontando a norte, 
nascente e poente, com estrada e sul com 

suplemento comunicação oficial

Projeto de Promoção 
do Sucesso Escolar em 
Poiares recebeu 
menção honrosa

Distinção atribuída no 
7º Congresso (Inter) Nacional 
Conversas da Psicologia

A Equipa de Educação do Município de Vila Nova de 
Poiares recebeu uma menção honrosa na sua participação 
no 7º Congresso (Inter) Nacional Conversas da Psicologia - 
“olhar o presente, pensar o futuro”, com a apresentação de 
um Poster relativo ao trabalho do projeto EPIS.

Este evento, realizado em formato online, foi organi-
zado pela Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, 
sendo já uma referência entre investigadores e profissio-
nais da área da psicologia e das ciências sociais, contando 
com a participação dos mais prestigiados investigadores e 
docentes de Universidades Portuguesas e Internacionais.

Para o Município, mais do que a distinção, trata-se de 
mais um reconhecimento público do importante trabalho 
que tem sido desenvolvido e uma excelente oportunidade 
de dar a conhecer o projecto, partilhar ideias e divulgar os 
resultados positivos que tem sido possível alcançar no pro-
cesso socio educativo.

Subordinado ao tema “Projeto Empresários Pela Inclu-
são Social (EPIS) : Potenciação do Sucesso Escolar no 1º 
Ciclo no Município de Vila Nova de Poiares” pretendeu-se 
apresentar aos demais participantes não só o caráter ino-
vador deste projeto educativo do município que decorre 
nos três centros escolares do agrupamento de escolas do 
concelho, mas sobretudo as boas-práticas e os excelentes 
resultados que têm sido conseguidos com os alunos do 1º 
ciclo do Ensino Básico.

O EPIS é um projeto que o Município de Vila Nova de 
Poiares tem implementado desde o ano letivo de 2016/17, 
direcionado para a promoção do sucesso escolar no 1º Ci-
clo de Ensino Básico, ajudando e apoiando aos alunos, de 
forma a promover as suas capacidades de aquisição de co-
nhecimentos e competências, favorecendo e promovendo 
assim o ‘sucesso escolar’ dos alunos.

Refira-se ainda que ao longo destes quatro anos de im-
plementação, foram avaliados 218 alunos, dos quais 98 fo-
ram alvo de acompanhamento direto. Dos 218 alunos ava-
liados, 42 foram encaminhados para serviços específicos, 
de acordo com as suas necessidades (serviços hospitalares/
SNS; CPCJ; Ação Social; Terapia da fala; Psicologia).
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terreno camarário, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Poiares 
sob o número 3752/20180517 e lá inscrito a 
favor do Município de Vila Nova de Poiares, 
pelo valor global de 3 467,25 (três mil qua-
trocentos e sessenta e sete euros e vinte e 
cinco cêntimos);
- Alienação do Lote 21, - Parcela de tereno 
dentro dos limites urbanos do PDM, com a 
área de 2976 m2, inscrito na matriz predial ur-
bana da freguesia de São Miguel de Poiares 
sob o número 1811, confrontando a norte e 
sul, com terreno camarário, nascente e poen-
te, com estrada, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob 
o número 3748/20180517 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares, pelo 
valor global de € 2. 232 (dois mil duzentos e 
trinta e dois cêntimos);
- Alienação do Lote 22, - Parcela de tereno 
dentro dos limites urbanos do PDM, com a 
área de 2976 m2, inscrito na matriz predial ur-
bana da freguesia de São Miguel de Poiares 
sob o número 1788, confrontando a norte e 
sul, com terreno camarário, Nascente e Poen-
te, com estrada, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob 
o número 3604/20161213 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares, pelo 
valor global de 2. 232 € (dois mil duzentos e 
trinta e dois cêntimos).
Mais deliberou, dispensar a fase da Hasta 
Pública nos termos do disposto no nº 5 do 
art.º 9º do Regulamento da Venda de Lotes 
de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de 
Poiares- Polo II.

3. Regulamento de Venda de Lotes de Ter-
reno na Zona Industrial de Vila Nova de 
Poiares - Polo II - Lançamento de concurso 
público de venda lote 29 e nomeação de 
comissão de análise de propostas
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o lançamento do concurso público nos 
termos e para os efeitos previsto no Regula-
mento de Venda de Lotes de Terreno na Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II.
Mais deliberou que:
- Nos termos e ao abrigo do citado regula-
mento, seja colocado à venda o seguinte lote 
de terreno: Lote 29, - Parcela de tereno den-
tro dos limites urbanos do PDM, com a área 
de 1538 m2, inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de São Miguel de Poiares sob 
o número 1794, confrontando a norte, sul e 
nascente com terreno camarário e poente 
com estrada, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Poiares sob 
o número 3739/20180517 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares.
- Ao abrigo do disposto no nº 1 do art.º 8º do 
citado Regulamento, sejam nomeados para 
fazer parte da comissão de análise das pro-
postas os seguintes membros:
- João Miguel Sousa Henriques, Presidente 
da Câmara Municipal,
- Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, 
chefe de unidade – Unidade Administrativa,
- Mário de Magalhães Maia, técnico superior,
- Isabel Maria dos Santos Miguel, chefe de 
unidade – Unidade Financeira,
- Ana Karla de Melo Ferreira, técnica superior

4. Proposta de Código de Ética e Boa Con-
duta
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de Código de Ética e Boa Con-
duta do Município de Vila Nova de Poiares.
  
5. Proposta para abertura de Procedimen-

to Concursal, e designação de júri para 
Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau 
para a Unidade Administrativa (UA)
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a abertura de procedimento concursal, 
para Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau 
para a Unidade Administrativa (UA) nos ter-
mos previstos no artigo 12º da Lei nº 49/2012, 
de 29 de agosto, em articulação com o pre-
visto no artigo 20º da Lei nº2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezem-
bro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 
de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 
128/2015, de 3 de setembro, em conformida-
de com o estabelecido no nº 1 do artigo 4º do 
Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, 
alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de 
abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, 
de 28 de novembro.
Mais delibrou, propôr à Assembleia Municipal, 
em cumprimento e nos termos previstos no 
artigo 13º da Lei nº49/2012, de 29 de agosto, 
que o júri de recrutamento tenha a seguinte 
composição:
Presidente do Júri – Paula Cristina da Silva 
Silvestre, Chefe de Divisão em regime de 
substituição, da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM RC);
1.° Vogal Efetivo – Marilene Regina Pereira 
de Carvalho Rodrigues, Chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira do Município de Mi-
randa do Corvo, que substituirá o Presidente 
do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.° Vogal Efetivo – Sara Sofia Correia Men-
des, Chefe da Divisão de Administração e 
Gestão do Município de Gois;
1.° Vogal Suplente – Maria Izilda Lourenço 
Pires Duarte, Chefe da Divisão de Gestão, 
Planeamento Urbanístico e Obras Públicas 
do Município de Penacova.
  
6. Abertura de Procedimento Concursal, 
e designação de júri para Cargo de Dire-
ção Intermédia de 4.º Grau para a Unida-
de de Desenvolvimento Social, Cultural e 
Desportivo (DSCD) - Unidade de Funções 
Sociais (UFS)
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a abertura de procedimento concursal, 
para Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau 
para a Unidade de Desenvolvimento Social 
Cultural, e Desportivo (UDSCD) nos termos 
previstos no artigo 12º da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto, em articulação com o previs-
to no artigo 20º da Lei nº2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezem-
bro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 
de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 
128/2015, de 3 de setembro, em conformida-
de com o estabelecido no nº 1 do artigo 4º do 
Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, 
alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de 
abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, 
de 28 de novembro;
Mais delibrou, propôr à Assembleia Municipal, 
em cumprimento e nos termos previstos no 
artigo 13º da Lei nº49/2012, de 29 de agosto, 
que o júri de recrutamento tenha a seguinte 
composição:
Presidente do Júri – Carlos Eduardo de 
Barros Gonçalves, Professor Associado da 
Faculdade de Desporto e Educação Física – 
Universidade de Coimbra;
1.° Vogal Efetivo – Marilene Regina Pereira 
de Carvalho Rodrigues, Chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira do Município de Mi-
randa do Corvo, que substituirá o Presidente 

do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.° Vogal Efetivo – Sara Sofia Correia Men-
des, Chefe da Divisão de Administração e 
Gestão do Município de Gois;
1.° Vogal Suplente – Paula Cristina da Silva 
Silvestre, Chefe de Divisão em regime de 
substituição, da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM RC).

7. Proposta para abertura de Procedimen-
to Concursal, e designação de júri para 
Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau 
para a Unidade Financeira (UF) – Unidade 
Administrativa
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a  abertura de procedimento concursal, 
para Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau 
para a Unidade Financeira (UF) nos termos 
previstos no artigo 12º da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto, em articulação com o previs-
to no artigo 20º da Lei nº2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezem-
bro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 
de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 
128/2015, de 3 de setembro, em conformida-
de com o estabelecido no nº 1 do artigo 4º do 
Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, 
alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de 
abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, 
de 28 de novembro.
Mais delibrou, propor à Assembleia Municipal, 
em cumprimento e nos termos previstos no 
artigo 13º da Lei nº49/2012, de 29 de agosto, 
que o júri de recrutamento tenha a seguinte 
composição:
Presidente do Júri – Sara Sofia Correia Men-
des, Chefe da Divisão de Administração e 
Gestão do Município de Gois;
1.° Vogal Efetivo – Marilene Regina Pereira 
de Carvalho Rodrigues, Chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira do Município de Mi-
randa do Corvo, que substituirá o Presidente 
do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.° Vogal Efetivo – Paula Cristina da Silva Sil-
vestre, Chefe de Divisão em regime de substi-
tuição, da Divisão Administrativa e Financeira 
da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIM RC)
1.° Vogal Suplente – Maria Izilda Lourenço 
Pires Duarte, Chefe da Divisão de Gestão, 
Planeamento Urbanístico e Obras Públicas.

8. Proposta para abertura de Procedimen-
to Concursal, e designação de júri para 
Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau 
para a Unidade de Obras Públicas e In-
fraestruturas Municipais (UOPIM)– Unida-
de de Obras e Planeamento (UOP)
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a abertura de procedimento concursal, 
para Cargo de Direção Intermédia de 4.º 
Grau para a Unidade de Obras Públicas e In-
fraestruturas, nos termos previstos no artigo 
12º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, em 
articulação com o previsto no artigo 20º da 
Lei nº2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis nºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 
de agosto e 128/2015, de 3 de setembro, em 
conformidade com o estabelecido no nº 1 do 
artigo 4º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de 
setembro, alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, 
de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 
80/2013, de 28 de novembro.
Mais delibrou, propor à Assembleia Municipal, 
em cumprimento e nos termos previstos no 
artigo 13º da Lei nº49/2012, de 29 de agosto, 

que o júri de recrutamento tenha a seguinte 
composição:
Presidente do Júri – Maria Izilda Lourenço 
Pires Duarte, Chefe da Divisão de Gestão, 
Planeamento Urbanístico e Obras Públicas 
do Município de Penacova;
1.° Vogal Efetivo – Marilene Regina Pereira 
de Carvalho Rodrigues, Chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira do Município de Mi-
randa do Corvo, que substituirá o Presidente 
do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.° Vogal Efetivo – Sara Sofia Correia Men-
des, Chefe da Divisão de Administração e 
Gestão do Município de Gois;
1.° Vogal Suplente – Paula Cristina da Silva 
Silvestre, Chefe de Divisão em regime de 
substituição, da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM RC)

9. Proposta para abertura de Procedimen-
to Concursal, e designação de júri para 
Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau 
para a Unidade de Funções Sociais (UFS)
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a abertura de procedimento concursal, 
para Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau 
para a Unidade de Funções Sociais (UFS), 
nos termos previstos no artigo 12º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, em articulação 
com o previsto no artigo 20º da Lei nº2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 
51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 
31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 
de agosto e 128/2015, de 3 de setembro, em 
conformidade com o estabelecido no nº 1 do 
artigo 4º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de 
setembro, alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, 
de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 
80/2013, de 28 de novembro.
Mais deliberou, propor à Assembleia Munici-
pal, em cumprimento e nos termos previstos 
no artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de 
agosto, que o júri de recrutamento tenha a 
seguinte composição:
Presidente do Júri – Cristina Maria Coimbra 
Vieira, Professora associada da Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação:
1. ° Vogal Efetivo – Marilene Regina Pereira 
de Carvalho Rodrigues, Chefe da Divisão Ad-
ministrativa e Financeira do Município de Mi-
randa do Corvo, que substituirá o Presidente 
do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.° Vogal Efetivo – Sara Sofia Correia Men-
des, Chefe da Divisão de Administração e 
Gestão do Município de Gois.
1.° Vogal Suplente – Paula Cristina da Silva 
Silvestre, Chefe de Divisão em regime de 
substituição, da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM RC).

10. Proposta para abertura de Procedi-
mento Concursal, e designação de júri 
para Cargo de Direção Intermédia de 4.º 
Grau para a Unidade de Planeamento e 
Obras Particulares, (UPOP) - Unidade de 
Obras e Planeamento (UOP)
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a abertura de procedimento concursal, 
para Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau 
para a Unidade de Planeamento e Obras Par-
ticulares, (UPOP) , nos termos previstos no 
artigo 12º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, 
em articulação com o previsto no artigo 20º da 
Lei nº2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis nºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 

de agosto e 128/2015, de 3 de setembro, em 
conformidade com o estabelecido no nº 1 do 
artigo 4º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de 
setembro, alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, 
de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 
80/2013, de 28 de novembro;
Mais deliberou, propor à Assembleia Muni-
cipal, em cumprimento e nos termos previs-
tos no artigo 13º da Lei nº49/2012, de 29 de 
agosto, que o júri de recrutamento tenha a 
seguinte composição:
Presidente do Júri – Maria Isilda Lourenço 
Pires Duarte, Chefe da Divisão de Gestão, 
Planeamento Urbanístico e Obras Públicas 
do Município de Penacova;
1.° Vogal Efetivo –Marilene Regina Pereira de 
Carvalho Rodrigues, Chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Município de Miran-
da do Corvo, que substituirá o Presidente do 
Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.° Vogal Efetivo – Sara Sofia Correia Men-
des, Chefe da Divisão de Administração e 
Gestão do Município de Gois;  
1.° Vogal Suplente – Paula Cristina da Silva 
Silvestre, Chefe de Divisão em regime de 
substituição, da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM RC).

11. Orçamento Participativo 2020 - mon-
tantes a afetar ao OPJ e OPG
A Câmara deliberou, por unanimidade, que o 
montante a afetar ao processo do Orçamen-
to Participativo seja de 50.000€, sendo que 
25.000€ se destine ao OPJ – Orçamento 
Participativo Jovem e os restantes 25.000€ 
se destine ao OPG – Orçamento Participativo 
Geral.

12. Abate dos bens transferidos para a Co-
munidade Local dos Baldios da Freguesia 
de São Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, autori-
zar o abate no Sistema Inventário e Cadastro 
do Município no exercício de 2019 dos bens 
referidos na informação técnica presente.

13. iCreate - Atribuição de patrocínio - Li-
vros de Autor;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de um apoio extraordinário de 
1000, 00 € mil euros) à Associação iCreate 
para a edição – impressão e reimpressão – 
de livros de autor.

14. Concurso Literário do Conto e Poesia 
- VI edição 2020 - Normas de Participa-
ção;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var as Normas de Participação na VI Edição 
do Concurso Literário do Conto e Poesia.

15. Associação Desportiva de Poiares - 
Apoio em transportes 2019;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio financeiro de 2.873,00€ (dois mil, 
oitocentos e setenta e três euros) à Associa-
ção Desportiva de Poiares, nos termos da 
informação técnica presente.

16. Associação Recreativa de São Miguel - 
Apoio em transportes 2019;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio financeiro de 3.000,00€ (três mil 
euros) à ARSM – Associação Recreativa de 
São Miguel, nos termos da informação técni-
ca presente.
 
17. ANDDI Portugal - Campeonato de Por-
tugal Futsal - Apoio refeições - Ratificação;
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o apoio financeiro às refeições e lanches 
necessários ao Campeonato de Portugal de 
Futsal/ Torneio Nacional de Desenvolvimento 
/ Encontro Atividade Adaptada.

18. APPACDM - parceria para recolha sele-
tiva de resíduos;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o protocolo de parceria para recolha se-
letiva de resíduos entre o Município de Vila 
Nova de Poiares e a APPACDM de Vila Nova 
de Poiares- Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental.

19. CTEP - Contrato-programa 2020;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o contrato-programa 2020 a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Poiares e a 
CTEP-Companhia de Teatro Experimental de 
Poiares.

20. AHBVVNP – Contrato-Programa 2020;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o contrato-programa 2020 a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Poiares e 
a Associação Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Poiares.

21. Habitação - Apoio social para constru-
ção de uma casa-de-banho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio financeiro nos termos e para os 
efeitos constantes na informação técnica 
apresentada.

22. Protocolo – Grupo Aprender em Festa 
– Academias Gulbenkian do Conhecimen-
to;
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o protocolo de parceria entre o Município 
de Vila Nova de Poiares e o GAF – Grupo 
Aprender em Festa, para implementação do 
projeto “Educação em Ação – metodologia 
experimental – Jogo Educativo ABALL1”, do 
Programa Academias Gulbenkian Conheci-
mento.

23. Certidão Destaque - Hugo Filipe Bap-
tista dos Santos - Ribeira do Moinho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

24. Certidão Destaque - Sara Maria Caeta-
no do Rosário - Ribeira do Moinho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

25. Processo de Obras nº 2/2020 - legali-
zação de alterações - Pedro Manuel dos 
Santos Simões - São Miguel de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

26. Processo de Obras nº 3/2020 - Licen-
ciamento de construção de moradia - San-
dra Maria Henriques Duarte - Caminho 
Real da Toca do Lobo, Vila Chã;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

27. Processo de Obras nº 46/2019 - Legali-
zação de ampliação de moradia e piscina 
- Verónica Gomes Simões Valente - Vale 
Verde, Pereiro de Além;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 

a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

28. Processo de Obras nº 51/2019 - Licen-
ciamento de reconstrução de moradia uni-
familiar e construção de garagem - José 
Emanuel de Castro Agostinho e outra - 
Rua da Santa, n.º 42, Pinheiro;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

29. Reabilitação do Mercado Municipal - 
Início do procedimento
A Câmara deliberou, por unanimidade, e na 
sequência da aprovação do projeto de exe-
cução que visa a Reabilitação do Mercado 
Municipal, aprovar a decisão de contratar, nos 
termos do estabelecido no art.º 36º do CCP, 
e autorizar a despesa inerente à intervenção, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 18º do 
DL 197/99, de 8/6.
Mais deliberou aprovar o preço base de 
808.871,96 € (oitocentos e oito mil, oitocentos 
e setenta e um euros e noventa e seis cênti-
mos), excluindo o IVA à taxa legal em vigor, 
sendo o montante máximo que se dispõe a 
pagar pela execução de todas as prestações 
que constituem o objeto do contrato, confor-
me o estabelecido no art.º 47º do CCP.
Mais deliberou aprovar a decisão da escolha 
do procedimento, optando pelo procedimento 
de Concurso Público, previsto na alínea b) do 
art.º 19º do CCP, face ao valor do contrato ser 
inferior a 5.225.000,00 €, conforme o estabe-
lecido na alínea a) do n.º 3 do art.º 474º do 
referido diploma legal
Deliberou ainda remeter à assembleia mu-
nicipal, para deliberação, a aprovação da 
despesa plurianual relativa à empreitada em 
questão.

Reunião Ordinária de
24 de fevereiro de 2020

1. Abertura de procedimento de concurso 
público - Cessão de Exploração do Esta-
belecimento de restauração e Bebidas sito 
no Complexo da Fraga-Zona de Recreio e 
Lazer - Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a abertura de concurso público tendente 
à Cessão de Exploração do Estabelecimento 
de Restauração e Bebidas sito no Complexo 
da Fraga- Zona de Recreio e Lazer - Vila 
Nova de Poiares, pelo prazo de 5 anos.
Mais deliberou:
- Aprovar o programa de concurso e caderno 
de encargos anexo à proposta.
- Em conformidade com o ponto 4 do Progra-
ma de Procedimento nomear como membros 
do júri do procedimento os seguintes traba-
lhadores,
Presidente: Paula Cristina da Silva Figueira 
Baptista, Chefe de Unidade de 3º grau, da 
Unidade Administrativa;
Vogal: Ricardo Manuel Peneda, Chefe de 
Unidade, de 4.º grau, da Unidade de Desen-
volvimento Social, Cultural e Desportivo;
Vogal: Isabel Maria dos Santos Miguel, Chefe 
de Unidade de 4.º grau, da Unidade Finan-
ceira;
Suplente: Ana Margarida Neto Martins Dias 
Santa, Chefe de Unidade de 4.º grau, da 
Unidade de Obras Públicas e Infraestruturas 
Municipais;
Suplente: Gabriel Oliveira Coimbra de Matos, 
técnico superior.
E que, para a análise da qualidade das pro-

postas, sejam convidados os representantes 
das seguintes entidades na área da restaura-
ção, turismo e comércio e indústria:
- Um representante da AHRESP - Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal,
- Um representante do Turismo Centro Por-
tugal,
- E um representante da AEDP – Associação 
Empresarial de Poiares
Deliberou ainda remeter o procedimento à As-
sembleia Municipal para conhecimento

2. Licenciamento de Publicidade - Maria 
Francelina Ferreira Marques Fernandes - 
R. Gen.Humberto Delgado
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão de acordo 
com os pareceres dos serviços técnicos e 
condições impostas.

3. Participação na BTL - AMREN2 - apoio 
para stand
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de um apoio, para stand, no 
valor de 1200, 00 € (mil e duzentos euros) à 
Associação dos Municípios da Rota da Estra-
da Nacional 2, destinado à participação na 
BTL 2020.

4. CBEISA – Protocolo de atribuição de 
apoios financeiros
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o protocolo de atribuição de apoios finan-
ceiros 2020, a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Poiares e o CBEISA-Centro de 
Bem Estar Infantil de Santo André.

5. Agrupamento de Escolas de V. N. Poia-
res-Erasmus-Deslocação à Holanda – 
Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição do apoio conforme pedido.

6. Pedido de emissão de destaque - Nadina 
de Jesus Fernandes Moniz – Forcado
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

7. Processo de obras nº 48/2019 - Altera-
ção de Utilização de armazém para co-
mércio e armazém - Mário Pereira & Abílio 
Pereira, Lda. - Hortas, S. Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

8. Processo de obras nº 50/2019 - Licencia-
mento de construção de muro de suporte 
- Helder Joaquim Pacheco da Silva - Casal 
das Velhas, Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

9. Processo de obras nº 4/2020 - licencia-
mento para legalização de um depósito de 
águas - Guilherme Adelino de Matos Cor-
reia - Maninhas-Barreiro (Lavegadas)
 A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
4 de março de 2020

1. Voto de Pesar pelo falecimento de Cas-
siano Alves Bandeira 

A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um voto de pesar pelo falecimento de 
Cassiano Alves Bandeira e a expressão das 
mais sentidas condolências a toda a família.

2. Atribuição de Prémios – Programa de 
Empreendedorismo nas Escolas 2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição de prémios - Programa de 
Empreendedorismo nas Escolas 2020, nos 
termos e valores constantes da informação 
técnica:
- Prémio a atribuir às equipas classificadas 
em 2º lugar do Concurso Municipal de Ideias 
de Negócio (Ensino Secundário e Profissio-
nal): - Prémio no valor de 35,00€ (a cada ele-
mento equipa) convertido em apoio financeiro 
para compras em estabelecimentos do Co-
mércio Local (exceto restauração e bebidas), 
a comprovar pelos premiados com faturas/
recibos sendo o limite a atribuir a cada aluno 
35,00€ (até 4 elementos por equipa).
 - Prémio a atribuir às equipas classificadas 
em 3º lugar do Concurso Municipal de Ideias 
de Negócio (Ensino Secundário e Profis-
sional): -  Prémio no valor de 25€ (a cada 
elemento da equipa) convertido em apoio 
financeiro para compras em estabelecimen-
tos do Comércio Local (exceto restauração 
e bebidas), a comprovar pelos premiados 
com faturas/recibos sendo o limite a atribuir 
a cada aluno 25,00€ (até 4 elementos por 
equipa).

3. Proposta de Alienação de 2 Lotes de 
Terreno na Zona Industrial ao abrigo do 
Regulamento de Venda de Lotes de Ter-
reno na Zona Industrial de Vila Nova de 
Poiares – Polo II
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o lançamento do concurso público nos 
termos e para os efeitos previsto no Regula-
mento de Venda de Lotes de Terreno na Zona 
Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II.
Mais deliberou que, nos termos e ao abrigo 
do citado regulamento, sejam colocados à 
venda os seguintes lotes de terreno:
- Lote 23 - Parcela de tereno dentro dos li-
mites urbanos do PDM, com a área de 2976 
m2, inscrito na matriz predial urbana da fre-
guesia de São Miguel de Poiares sob o nú-
mero 1789, confrontando a Norte e Sul, com 
terreno camarário, Nascente e Poente, com 
estrada, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 
3731/20180517 e lá inscrito a favor do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares,
- Lote 24 - Parcela de tereno dentro dos li-
mites urbanos do PDM, com a área de 2976 
m2, inscrito na matriz predial urbana da fre-
guesia de São Miguel de Poiares sob o nú-
mero 1790, confrontando a Norte e Sul, com 
terreno camarário, Nascente e Poente, com 
estrada, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Poiares sob o número 
3736/20180517 e lá inscrito a favor do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares.
Deliberou ainda que, ao abrigo do disposto no 
nº 1 do art.º 8º do citado Regulamento, sejam 
nomeados para fazer parte da comissão de 
análise das propostas os seguintes elemen-
tos:
- João Miguel Sousa Henriques, Presidente 
da Câmara Municipal,
- Paula Cristina da Silva Figueira Baptista - 
Chefe de Unidade – Administrativa,
- Mário de Magalhães Maia, técnico superior,
- Isabel Maria dos Santos Miguel, técnica su-
perior Chefe de Unidade – Financeira,
- Ana Karla de Melo Ferreira, técnica superior.

4. Protocolo de Cooperação – Associa-
ção-A Música Portuguesa a Gostar Dela 
Própria
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, aprovar o Protocolo de Cooperação 
com a Associação-A Música Portuguesa a 
Gostar Dela Própria.

5. Proposta para aquisição de exemplares 
do Jornal “O Poiarense”, entre 1909 e 1913
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta, para aquisição de exemplares 
do Jornal “O Poiarense”, entre 1909 e 1913, 
nos termos da informação técnica.

6. Lousã Granfondo 2020 – Pedido de 
Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio logístico à atividade Lousã Gran-
fondo 2020/ciclismo, organizada pela entida-
de Cabreira Solutions.

7. Poyaresrotações – Associação – Pedido 
de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio financeiro no valor de 700,00 € 
(setecentos euros) à Poyaresrotações – As-
sociação.

8. Situação Social e de Saúde – Processo 
nº 2851
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o apoio social, nos termos a informação 
técnica 2851/2020.

9. Certidão de Destaque – Anabela Ferreira 
Coimbra Rodrigues – Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

10. Processo de obras nº 35/2018 – Lega-
lização de Alterações em Moradia Unifami-
liar - Graça Maria Costa Ferreira da Silva 
– Safail
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

11. Processo de obras nº 47/2019 – Licen-
ciamento de Edifício para Apoio Agrícola 
- Luís Jorge Carvalho Ferreira – Marco da 
Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

12. Processo de obras nº 43/2019 – Lega-
lização de Alpendre para Apoio Agrícola e 
Licenciamento de conclusão dos Traba-
lhos – Abel Álvaro Correia de Jesus – Rua 
dos Canastreiros – Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

13. Processo de obras nº 5/2020 – Legali-
zação de Ampliação de Moradia e Anexos 
– Paulo João Alves Bento Dias – Avessada
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
20 de março de 2020

1. Plano de Contingência COVID – 19 Vila 
Nova de Poiares – Para Ratificação
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o Plano de Contingência COVID – 19 Vila 
Nova de Poiares.

2. Encerramento/Condicionamento de 
Equipamentos Municipais e Espaços Pú-
blicos | Covid-19 - Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 20/2020 do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal - Encerramento/Condi-
cionamento de Equipamentos Municipais e 
Espaços Públicos | Covid-19.

3. Atualização do Plano de Contingência 
– medidas excecionais - Para Ratifica-
ção
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 23/2020 do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal - Atualização do Plano 
de Contingência – Medidas Excecionais.

4. Tomada de Posição na Defesa da Equi-
dade e Qualidade nos Serviços Públicos 
de Água, Saneamento e Resíduos através 
da APIN
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, aprovar a tomada de posição na 
defesa da equidade e qualidade nos serviços 
públicos de água, saneamento e resíduos 
através da APIN, conforme proposto e acres-
centando ainda o envio à Assembleia Munici-
pal de Vila Nova de Poiares, ao Sr. Ministro 
do Ambiente, à APIN, e à ANMP-Associação 
Nacional de Municípios Portugueses.
Mais deliberou, remeter o assunto à próxima 
Assembleia Municipal.

5. CIM-Região de Coimbra – Pedido de 
Comparticipação Financeira – Projeto 30: 
Brigada de Sapadores Florestais
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 5.052,64 € 
(cinco mil e cinquenta dois euros e sessenta 
e quatro cêntimos)  à CIM  - Região de Coim-
bra, referente à comparticipação do Município 
no Projeto 30: Brigada de Sapadores Flores-
tais.

6. Minuta de Protocolo de Cooperação – 
Icreate e Juntas de Freguesia do Concelho 
– Projeto “Ser Jovem Não Tem Idade”
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de protocolo de cooperação 
entre o Município de Vila Nova de Poiares, a 
Icreate e as Juntas de Freguesia do Conce-
lho, num projeto designado “Ser Jovem Não 
Tem Idade”.

7. Nascer+ | Processos Deferidos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var, no âmbito do programa de incentivo à 
natalidade – Nascer+, os processos deferidos 
constantes da informação técnica 119/2020.

8. Projeto de execução de Ciclovias e Vias 
de Circulação Pedonal – Parque Verde e 
Área Envolvente
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o projeto de execução de Ciclovias e Vias 
de Circulação Pedonal – Parque Verde e Área 
Envolvente, conforme proposto.

9. Processo de obras nº 40/2010 – Pedi-
do de Emissão de Licença Especial para 
Obras Inacabadas - Construções António 
Coelho & Santos, Lda. – Vila Chã
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Reunião Ordinária de
24 de abril de 2020

1. Despacho Nº 36/2020 - Medidas Excecio-
nais e Temporárias Relativas à Situação 
Epidemiológica do Covid19 Direcionadas 
à Área da Atividade Económica, Rendas 
de Espaços Comerciais Cedidos pelo Mu-
nicipio Através de Contrato de Cessão de 
Exploração ou Arrendamento – Para Rati-
ficação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 36/2020 do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal - Medidas Excecionais 
e Temporárias Relativas à Situação Epide-
miológica do Covid19 Direcionadas à Área 
da Atividade Económica, Rendas de Espaços 
Comerciais Cedidos pelo Municipio Através 
de Contrato de Cessão de Exploração ou 
Arrendamento.

2. Despacho nº 38/2020 - Renovação do 
Estado de Emergência - Prorrogação da 
vigência das medidas extraordinárias de-
terminadas pelo Municipio de Vila Nova de 
Poiares – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 38/2020 do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal - Renovação do Estado 
de Emergência - Prorrogação da vigência das 
medidas extraordinárias determinadas pelo 
Municipio de Vila Nova de Poiares.

3. Reorganização dos Serviços Municipais 
- Subunidade Orgânica
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var um número máximo de uma subunidade 
orgânica no âmbito da Reorganização dos 
Serviços Municipais.
Mais deliberou, remeter o assunto à aprova-
ção da Assembleia Municipal.

4. Dueceira - Pedido de comparticipação 
no Projeto Terras da Chanfana - Presença 
na BTL e na FIT 2020 
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 895,09 € 
(oitocentos e noventa e cinco euros e nove 
cêntimos) à DUECEIRA, referente à compar-
ticipação do Município no Projeto Terras da 
Chanfana - Presença na BTL e na FIT 2020.

5. CIM-RC - Pedido Comparticipação - Ma-
terial COVID-19 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 35/2020 do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, proferido no sentido 
de conceder a comparticipação financeira à 
CIM-RC, no montante 6.568,20 € (seis mil 
quinhentos e sessenta e oito euros e vinte 
cêntimos), referente à aquisição conjunta de 
Material COVID-19.

6. CIM-RC - Pedido de comparticipa-
ção - Projeto 14: Acordo Contratual para 
constituição de Empresa Intermunicipal 
no âmbito da agregação dos serviços de 
abastecimento de água e de saneamento 
de águas residuais
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 9.635.00 € 
(nove mil seiscentos e trinta e cinco euros) à 
CIM-RC, referente à comparticipação do Mu-
nicípio no Projeto14: Acordo Contratual para 
constituição de Empresa Intermunicipal no 
âmbito da agregação dos serviços de abaste-
cimento de água e de saneamento de águas 
residuais.

7. Projeto “Música a Gostar Dela Própria” 

– Declaração de Interesse Público Munici-
pal
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a Declaração de Interesse Público Munici-
pal do Projeto “Música a Gostar Dela Própria”.

8. Proposta de não-realização da Poiartes 
2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a Proposta de não-realização da Poiartes 
2020.

9. Minuta de Contrato Programa 2020 - As-
sociação Desportiva de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Contrato Programa 2020 
entre o Município de Vila Nova de Poiares, e 
Associação Desportiva de Poiares.

10. Minuta de Contrato Programa 2020 - 
Associação Recreativa de São Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Contrato Programa 2020 
entre o Município de Vila Nova de Poiares, e 
Associação Recreativa de São Miguel.

11. Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física - UC - Protocolo de Coo-
peração
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o protocolo de cooperação entre a Facul-
dade de Ciências do Desporto e Educação 
Física – UC e o Município de Vila Nova de 
Poiares.

12. Pedido de apoio - Campeonato Nacio-
nal de Rally - categoria Challenger 1000 
cc
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio num valor percentual 
correspondente às provas que, efetivamente, 
se realizem.

13. Pedido de apoio - Tiago Dias - Geoca-
ching 4x4
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o pedido de apoio num valor percentual 
correspondente às provas que, efetivamente, 
se realizem.

14. Minuta de Contrato Programa 2020 – 
Filarmónica Fraternidade Poiarense
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Contrato Programa 2020 
entre o Município de Vila Nova de Poiares, e 
Filarmónica Fraternidade Poiarense.

15. Minuta de Contrato Programa 2020 
– Academia Poiarense de Artes e Espetá-
culos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Contrato Programa 2020 
entre o Município de Vila Nova de Poiares, e 
Academia Poiarense de Artes e Espetáculos.

16. Minuta de Contrato Programa 2020 – 
Poyares Rotações – Associação
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Contrato Programa 2020 
entre o Município de Vila Nova de Poiares, e 
Poyares Rotações – Associação.

17. Minuta de Protocolo de cooperação e 
comparticipação financeira 2020 – Asso-
ciação Empresarial de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Protocolo de cooperação e 
comparticipação financeira 2020 entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Poiares, e Associação 
Empresarial de Poiares.

17. Minuta de Acordo de Parceria com a 
ADEB - Associação de Apoio a Doentes 
Depressivos e Bipolares
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Acordo de Parceria entre o 
Município de Vila Nova de Poiares, e ADEB - 
Associação de Apoio a Doentes Depressivos 
e Bipolares.

18. COVID 19 - Apoio de situação de emer-
gência - saúde - Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ra-
tificar o apoio concedido para situação de 
emergência COVID-19, conforme informação 
técnica nº 4292/2020.

19. COVID19 - Situação de Emergência – 
apoio alimentar – Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o apoio concedido para situação de emer-
gência COVID-19-apoio alimentar, conforme 
informação técnica nº 4044/2020.

20. COVID 19 - Refeições Escolares alunos 
com Escalão A – Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o apoio com refeições escolares para alu-
nos com Escalão A em situação de emergên-
cia COVID-19, conforme informação técnica 
nº 3934/2020.

21. Processo de Obras n.º 38/2017 - Pedido 
de aprovação de alterações - Bricopesca, 
Lda - Av. Manuel Carvalho Coelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Reunião Ordinária de
8 de maio de 2020

1. Despacho Nº 46/2020 - Medidas de le-
vantamento de confinamento e prevenção 
à COVID-19/Gestão de Recursos Humanos 
– Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 46/2020 do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal - Medidas de levanta-
mento de confinamento e prevenção à CO-
VID-19/Gestão de Recursos Humanos.

2. Despacho nº 47/2020 - Despacho nº 
47/2020 - Medidas de levantamento de 
confinamento e prevenção à COVID-19/ 
Atendimento Presencial e Abertura de 
Equipamentos e Serviços Municipais – 
Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car o despacho nº 47/2020 do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal - Medidas de levanta-
mento de confinamento e prevenção à CO-
VID-19/Atendimento Presencial e Abertura de 
Equipamentos e Serviços Municipais.

3. Medidas Excecionais e Temporárias 
Relativas à Situação Epidemiológica do 
COVID-19/Redução Extraordinária das Ta-
rifas Relativas à Prestação dos Serviços 
de Abastecimento Público de Água, de Sa-
neamento de Águas Residuais e de Gestão 
de Resíduos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a redução extraordinária/bonificação das 
tarifas dos serviços de abastecimento público 
de água, de saneamento de águas residuais 
e de gestão de resíduos para os meses de 
fevereiro, março e abril de 2020, que se con-
substancia no seguinte:
a) Para os utilizadores domésticos: aplicação 

do tarifário social doméstico em vigor a estes 
utilizadores, que consiste na isenção das ta-
rifas fixas nos três serviços, na aplicação ao 
consumo total do utilizador da tarifa variável 
do primeiro escalão, até ao limite de 15 m3 e 
na redução do preço unitário da tarifa variável 
dos resíduos urbanos;
b) Para os utilizadores não domésticos (com 
exceção das autarquias): redução de 80% 
tanto nas tarifas fixas como variáveis aplicá-
veis a estes utilizadores (ou seja, redução de 
80% no valor total da fatura).

4. Proposta - Programa APoiar/Comércio 
Local - Programa Municipal de Apoio – 
COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a criação do Programa APoiar /Comércio 
Local – Programa Municipal de Apoio - CO-
VID 19, que contempla a Medida: Comércio 
Local–Como Vender On-line e respetivas 
Normas de Participação.

5. Contrato de comodato a favor da socie-
dade RL-10 Turismo e Eventos, Lda
A Câmara deliberou, por maioria com a 
abstenção da Sra. Vereadora Ana Costa e 
Silva, do PSD, considerando a prática re-
gular de atividades físicas, desportivas e 
de lazer, atual e universalmente reconhe-
cida como fundamental para a promoção 
e desenvolvimento da saúde, educação, 
cultura e vida social do cidadão, reco-
nhecer o projeto/proposta apresentada 
de interesse municipal, tendo como re-
sultado o desenvolvimento desportivo e 
consequentemente a promoção turística 
do concelho.
Mais deliberou, autorizar a cedência a título 
gratuito, de uma área com cerca de 2425 m2 
no Estádio Municipal Rui Manuel Lima de Vila 
Nova de Poiares, devidamente identificada e 
ilustrada em planta anexa à presente propos-
ta, a favor da Sociedade RL – 10 Turismos e 
Eventos Lda, por um prazo de 20 anos a partir 
da data da assinatura do contrato de como-
dato, com a possibilidade de prorrogação nos 
termos ali fixados.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do contrato 
anexo à presente proposta e consequente-
mente todas as condições ali plasmadas.

6. Revisão Orçamental nº 1 ao Orçamento 
e Grandes Opções do Plano
A Câmara deliberou, por maioria, com quatro 
votos favoráveis do PS e a abstenção da Sra. 
Vereadora Ana Costa e Silva, do PSD, apro-
var a revisão orçamental nº 1 ao Orçamento e 
Grandes Opções do Plano.
Mais deliberou submeter os documentos, à 
Assembleia Municipal, para a competente 
aprovação.

7. Prestação de Contas de 2019 e Relatório 
de Gestão
A Câmara deliberou,  por maioria, com qua-
tro votos favoráveis do PS e a abstenção da 
Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, do PSD, 
aprovar  a   Prestação de Contas de 2019 e 
Relatório de Gestão.
Mais deliberou submeter os documentos, à 
Assembleia Municipal, para a competente 
aprovação.

8. CIM-RC - Pedido de comparticipação – 
2ª Encomenda de material COVID-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a transferência no valor de 3.714,47 € 
(três mil setecentos e catorze euros e quaren-
ta e sete euros) à CIM-RC, referente à com-
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participação do Município na 2ª Encomenda 
de material COVID-19.

9. Relatório da comissão de análise e con-
sequente proposta de adjudicação dos 
lotes 23 e 24 ao abrigo do Regulamento de 
Venda de Lotes de Terreno na Zona Indus-
trial de Vila Nova de Poiares - Polo II
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a admissão das candidaturas e 
consequente adjudicação, à Sociedade Hi-
giopoiares, Unipessoal Lda., dos seguintes 
prédios:
- Lote 23 -  Parcela de tereno dentro dos li-
mites urbanos do PDM, com a área de 2976 
m2, inscrito na matriz predial urbana da fre-
guesia de São Miguel de Poiares sob o nú-
mero 1789, confrontando a Norte e Sul, com 
terreno camarário, Nascente e Poente, com 
estrada, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Vila Nova de Poiares sob o 
número 3731/20180517 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares, pelo 
valor global de 2.232, 00 € (dois mil duzentos 
e trinta e dois euros) (0,75*2976 =2232 - art.º 
4º do referido Regulamento).
- Lote 24 - Parcela de tereno dentro dos li-
mites urbanos do PDM, com a área de 2976 
m2, inscrito na matriz predial urbana da fre-
guesia de São Miguel de Poiares sob o nú-
mero 1790, confrontando a Norte e Sul, com 
terreno camarário, Nascente e Poente, com 
estrada, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Vila Nova de Poiares sob o 
número 3736/20180517 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares- pelo 
valor global de  2.232,00 € (dois mil duzentos 
e trinta e dois euros) (0,75*2976 =2232 - art.º 
4º do referido Regulamento).
Mais deliberou, dispensar a fase da Hasta 
Pública nos termos do disposto no nº 5 do 
art.º 9º do Regulamento da Venda de Lotes 
de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de 
Poiares-Polo II.

10. Relatório da comissão de análise e 
consequente proposta de adjudicação do 
lote 29 ao abrigo do Regulamento de Ven-
da de Lotes de Terreno na Zona Industrial 
de Vila Nova de Poiares - Polo II
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a admissão da candidatura e consequen-
te adjudicação, à Sociedade Aleixo e Santos 
Lda., do seguinte prédio:
-  Lote 29, - Parcela de tereno dentro dos limi-
tes urbanos do PDM, com a área de 1538 m2, 
inscrito na matriz predial urbana da fregue-
sia de São Miguel de Poiares sob o número 
1794, confrontando a norte, sul e nascente 
com terreno camarário e poente com estrada, 
descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Poiares sob o número 
3739/20180517 e lá inscrito a favor do Muni-
cípio de Vila Nova de Poiares, pelo preço de 
1.153.50 € (mil cento e cinquenta e três euros 
e cinquenta cêntimos) (0,75*1538=1153.50 - 
art.º 4º do referido Regulamento). 
Mais deliberou, dispensar a fase da Hasta 
Pública nos termos do disposto no nº 5 do 
art.º 9º do Regulamento da Venda de Lotes 
de Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de 
Poiares-Polo II.

11. Minuta de Contrato Programa 2020 – 
Centro de Convívio do Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Contrato Programa 2020 en-
tre o Município de Vila Nova de Poiares, e o 
Centro de Convívio do Carvalho.

12. COVID 19 - Situação de emergência 
social - proc.º 4904/2020 - Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratifi-
car a atribuição de apoio, de urgência social, 
no valor de 500,00 € (quinhentos euros), con-
forme informação técnica.

13. Reabilitação do Mercado Municipal 
de Vila Nova de Poiares - propostas para 
aprovação no âmbito do procedimento de 
contratação pública
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var, nos termos propostos, o seguinte:
Escolha do procedimento - concurso público;
Gestor/a do contrato - Eng.ª Ana Dias;
Peças do procedimento:
Programa de procedimento;  
Caderno de encargos;  
Critérios ambientais – medidas de gestão am-
biental em obra;
Plano de Segurança e de Saúde (aditamen-
to);
Caraterização geológica do terreno da zona 
de intervenção;
Adjudicação por lotes conforme enumerado;
Júri do procedimento:
Membros efetivos - Eng.ª Ana Dias, Dr.ª Pau-
la Cristina Baptista e Dra. Isabel Miguel;
Membros suplentes - Eng.ª Fátima Videira e 
Dr.ª Karla Ferreira;
Preço ou custo anormalmente baixo;
Critério de adjudicação;
Critério de desempate.

14. APIN - Empresa Intermunicipal de Am-
biente do Pinhal Interior, EIM, SA / Altera-
ção do Tarifário para o ano de 2020
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, a alteração ao tarifário dos serviços 
de abastecimento público de água, de sa-
neamento de águas residuais e de gestão 
de resíduos a praticar pela APIN - Empresa 
Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, 
EIM, SA no ano de 2020 (de janeiro a dezem-
bro de 2020).

Reunião Ordinária de
22 de maio de 2020

1. Proposta transferência de competên-
cias para as juntas de freguesia - ano de 
2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de manter no âmbito de inter-
venção do Município as seguintes competên-
cias por ser revelarem indispensáveis para a 
sua gestão direta e revestirem de natureza 
estruturante.
• A gestão e manutenção de espaços verdes; 
(al a)
• A manutenção, reparação e substituição do 
mobiliário urbano instalado no espaço públi-
co, com exceção daquele que seja objeto de 
concessão; (al c)
• A gestão e manutenção corrente de feiras e 
mercados; (al d)
• A realização de pequenas reparações nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e 
do primeiro ciclo do ensino básico; (al e)
• A manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e 
do primeiro ciclo do ensino básico; (al f)
• O licenciamento da afixação de publicidade 
de natureza comercial, quando a mensagem 
está relacionada com bens ou serviços co-
mercializados no próprio estabelecimento ou 
ocupa o domínio público contíguo à fachada 
do mesmo; (al h)

• A autorização da atividade de exploração de 
máquinas de diversão; (al i)
• A autorização da colocação de recintos im-
provisados. (al j)
• A autorização da realização de acampamen-
tos ocasionais; (al l)
• A autorização da realização de fogueiras e 
do lançamento e queima de artigos pirotéc-
nicos, designadamente foguetes e balonas, 
bem como a autorização ou receção das 
comunicações prévias relativas a queimas e 
queimadas. (al m)
Mais deliberou remeter, nos termos do nº 4 do 
art.º 2.º do mesmo artigo e diploma, às juntas 
de freguesia a deliberação tomada, para que 
as mesmas emitam parecer adequado, nos 
termos e no prazo disposto na determinação 
legal.
Deliberou ainda remeter a proposta da Câma-
ra Municipal e o referido parecer das juntas 
de freguesia à assembleia municipal para 
deliberar a manutenção das competências 
identificadas supra, nos termos discrimina-
dos, seguindo-se os restantes procedimentos 
até final.

2. Pedido de Suspensão de mandato - Bru-
no Filipe Simões Ferreira
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar 
o pedido formulado pelo Sr. Vereador Bruno 
Filipe Simões Ferreira e consequentemente a 
sua substituição nos termos legais referidos 
na proposta

3. Proposta de isenção de taxas de ocupa-
ção de espaços públicos para instalação 
de esplanadas
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a aplicação, excecional, até ao final do 
ano de 2020, e exclusivamente com o intuito 
de permitir a recuperação económica possí-
vel destes agentes económicos, sobretudo 
durante o período de boas condições atmos-
féricas, da isenção de taxas de ocupação de 
espaços públicos para instalação de espla-
nadas, medida que se entende igualmente 
essencial para manter a segurança da po-
pulação através do afastamento social que 
se exige, não obstante o cumprimento dos 
procedimentos administrativos tendentes à 
sua instalação,
Mais deliberou que, a proposta seja remetida 
à assembleia municipal para a competente 
deliberação.

4. Minuta de Contrato-Programa 2020 | Co-
munidade Juvenil Francisco de Assis
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Contrato Programa 2020 en-
tre o Município de Vila Nova de Poiares, e a 
Comunidade Juvenil Francisco de Assis.

5. Minuta de Contrato-Programa 2020 | AP-
PACDM – Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Contrato Programa 2020 en-
tre o Município de Vila Nova de Poiares, e a 
APPACDM – Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.

6. Minuta de Protocolo de Atribuição de 
Apoios Financeiros – ADIP – Associação 
de Desenvolvimento Integrado de Poiares 
– 2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a minuta de Protocolo de Atribuição de 
Apoios Financeiros 2020 entre o Município de 
Vila Nova de Poiares, e a ADIP–Associação 
de Desenvolvimento Integrado de Poiares.

7. Minuta de Protocolo de Atribuição de 
Apoios Financeiros – Irmandade de Nossa 
Senhora das Necessidades – 2020
A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a minuta Protocolo de Atribuição de 
Apoios Financeiros 2020 entre o Município 
de Vila Nova de Poiares, e a Irmandade de 
Nossa Senhora das Necessidades.

8. Proposta de Apoio Financeiro – Asso-
ciação Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
um apoio financeiro no valor de 10.000,00€ 
(dez mil euros) à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poia-
res, destinado ao combate à vespa velutina 
(asiática)

9. Processo de Obras nº 11/2018 - Pedido 
de renovação de licença nº 3/2019, ao abri-
go do art.º 72 do RJEU - Luís Filipe dos 
Santos Amaral - Pereiro de Além
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

10. Processo de Obras nº 17/2020 - Licen-
ciamento para a reconstrução de um muro 
de suporte de terras - Isabel Maria Rosa 
dos Santos Cintra e outra – Cabeças
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir 
a pretensão de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos e condições impostas.

11. Proposta de alterações à toponímia 
aprovada na Freguesia de Lavegadas
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a proposta de alterações à toponímia 
aprovada para a Freguesia de Lavegadas, 
devidamente identificada em planta anexa à 
presente ata.

Reunião Ordinária de
5 de junho de 2020

1. Plano Contingência Feira e Mercado - 
COVID – 19 – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, rati-
ficar o Plano Contingência Feira e Mercado 
- COVID – 19.

2. Contrato de Comodato – Escola do Vilar
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, reconhecer que a empreendedora 
pretende prosseguir uma atividade de inte-
resse municipal, contribuindo e apoiando a 
comunidade local e as crianças, apresentan-
do um projeto de desenvolvimento local rele-
vante para o Municipio.
Mais deliberou ceder, a antiga escola pri-
mária do Vilar, sito em Vilar - Vila Nova de 
Poiares, inscrito na matriz predial urbana 
da freguesia de Arrifana, sob o n.º 2224, 
confrontando a Norte: Joaquim Carvalho 
dos Santos Sul: Caminho Nascente: Mário 
Lopes dos Santos Poente: António Fernan-
des Ferreira, com a área descoberta de 
934 m2 e área de implantação do edifício 
com 89 m2 omissa na Conservatória de 
Registo Predial, à empreendedora Cristia-
na Soraia Almeida, a título de Comodato e 
lhe faculte o uso para ali exercer as suas 
atividades consideradas e reconhecidas 
pela Câmara Municipal de relevante inte-
resse municipal.
Deliberou ainda aprovar a minuta do contrato 
de comodato.

3. Pedido de comparticipação CIM-RC - 
Projeto 5: Região de Coimbra 2.X
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, aprovar a transferência no valor de 
1.322,81 € (mil trezentos e vinte e dois euros 
e oitenta e um cêntimo) à CIM-RC, referente 
à comparticipação do Município no Projeto 5: 
Região de Coimbra 2.X.

4. Pedido de comparticipação CIM-RC 
- Projeto 23: “DPO - Data Protection Of-
ficer”
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, aprovar a transferência no valor de 
86,86 € (oitenta e seis euros e oitenta e seis 
cêntimos) à CIM-RC, referente à comparti-
cipação do Município no Projeto 23: “DPO - 
Data Protection Officer”.

5. Pedido de comparticipação CIM-RC- 3ª e 
4ª encomenda de material – COVID-19
A Câmara deliberou, por maioria com a abs-
tenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, 
do PSD, aprovar a transferência no valor de 
19.751,31 € (dezanove mil setecentos e cin-
quenta e um euros e trinta e um cêntimo) à 
CIM-RC, referente à comparticipação do 
Município na 3ª e 4ª encomendas de material 
Covid 19.

6. Pedido de ocupação de espaço público 
– esplanada - Azimuth Formula, Unipes-
soal, Lda – Av. ª Dr. Daniel Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var o deferimento da pretensão devendo:
- O limite temporal da instalação da esplana-
da aberta (ocupação de espaço público para 
instalação de esplanada) ser fixado até ao 
final do ano (31.12.2020).
- Ser promovida a Mera Comunicação Prévia 
do estabelecimento de Restauração e Bebi-
das pelo explorador.
- Ser autorizada a ocupação do espaço públi-
co indicado - dois lugares de estacionamento, 
os quais ficarão inviabilizados para o fim a 
que se destinam –, nos termos do disposto no 
art.º 23º, nº 3 do Regulamento Municipal de 
Estacionamentos de Duração Limitada.
- Ser considerada a isenção de taxas mu-
nicipais pela ocupação de espaço público 
para a instalação de esplanada aberta, nos 
termos deliberados pela Câmara Municipal 
a 22.05.2020 e pela Assembleia Municipal 
a 29.05.2020, devidamente suportadas pelo 
Parecer do FAM que o permite até ao final de 
2020.

7. CIM-RC - Projeto Unidades Móveis de 
Saúde na Região de Coimbra – Protocolo 
de colaboração
A Câmara deliberou, por unanimidade, reco-
nhecer a importância da implementação des-
te projeto no Municipio de Vila Nova de Poia-
res e consequentemente aprovar a minuta de 
protocolo de colaboração anexo à proposta.

8. Projeto de arranjo urbanístico da Rua 
General Humberto Delgado - Cedência de 
espaço para domínio público
A Câmara deliberou, por unanimidade, apro-
var a cedência de espaço para domínio pú-
blico - Projeto de arranjo urbanístico da Rua 
General Humberto Delgado, conforme infor-
mação técnica e planta de localização, que 
fazem parte integrante desta ata.
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