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ABERTURA

FINANÇAS MUNICIPAIS

EDITORIAL

JUNTOS CONSEGUIMOS!
REDUZIR A DÍVIDA TOTAL EM:

20.493.024,54 €

ç

ç

- 3.724.184,74 €

16.768.839,80 €

22 | OUTUBRO | 2013

OUTUBRO | 2016

REDUZIR O EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO EM:

13.809.583,07 €

ç

ç

- 6.030.450,03 €

7.779.133,04 €

22 | OUTUBRO | 2013

OUTUBRO | 2016

REDUZIR OS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO EM:

15.922.610,68 €

ç

ç

- 1.780.734,33 €

14.141.875,75 €

22 | OUTUBRO | 2013

OUTUBRO | 2016

REDUZIR A DÍVIDA A FORNECEDORES E CREDORES EM:

4.180.413,86 €

ç
2

ç

- 1.553.449,81 €

2.626.964,05 €

22 | OUTUBRO | 2013

OUTUBRO | 2016
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Caras e caros Amigos,
Poiarenses
Aproximamo-nos rapidamente do final
de mais um ano e por essa razão, além de
nos prepararmos para viver e disfrutar de
todas as experiências e emoções próprias
da quadra Natalícia, é também o momento
ideal para fazermos o balanço do trabalho
realizado ao longo dos últimos doze meses.
O ano de 2016 trouxe-nos o reequilíbrio
das contas municipais e com isso
recuperámos a sustentabilidade financeira.
Na realidade não enriquecemos, tão pouco
deixámos de estar endividados, contudo,
a negociação e restruturação da dívida do
município, permite-nos neste momento
olhar para o futuro com outra esperança
e na certeza de que estamos finalmente
em condições de iniciar um conjunto
de acções e investimentos importantes
para o Concelho que se traduzam numa
melhoria da qualidade de vida de todos os
Poiarenses.
As pessoas e o seu bem-estar são a nossa
grande prioridade. Nesse sentido, durante
o ano que agora chega ao fim, foram
tomadas por nós um conjunto de medidas
de cariz social que representam um grande
investimento para o Município mas que
têm um impacto direto na qualidade
de vida dos cidadãos. Exemplo disso é a
decisão de suportar os custos dos manuais
escolares a todos os alunos que frequentam
o 1º ciclo, a redução em cerca de 50%
dos custos com transportes escolares ou
o lançamento de um cabaz de apoio à
natalidade.
A segurança das pessoas, nomeadamente
os grupos mais vulneráveis, como os idosos,
tem sido outra das nossas preocupações
e por essa razão decidimos também, num
considerável esforço financeiro, acabar
definitivamente com uma medida de
poupança energética criada pela anterior
Câmara, e que tantos problemas trouxe aos
Poiarenses, religando toda a eliminação
pública em todas as zonas habitacionais do
nosso Concelho num processo que estará
concluído antes do final do ano.
Este conjunto de medidas só é possível

neste momento graças ao grande esforço
de gestão e consolidação orçamental
realizado e que se traduz nos números
de redução de dívida que continuamos a
apresentar e que fazem com que o nosso
Município seja referenciado pelas melhores
razões em algumas publicações como é o
caso do Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses.
Também por essa razão estamos agora
em condições de iniciar um conjunto
de obras em vários locais do nosso
concelho, algumas delas já em curso,
referidas neste boletim e outras que se
pretendem continuar nos próximos anos
de forma a dar resposta a um conjunto de
necessidades há muito identificadas mas
que só agora é possível concretizar.
Temos consciência de que a situação do
Município de Vila Nova de Poiares é hoje
muito melhor do que a que encontrámos
há três anos atrás. Importa agora dar a
devida continuidade ao trabalho realizado,
com responsabilidade e sentido de missão
de forma a não repetir os erros do passado.
Os bons resultados alcançados que se
traduzem na satisfação generalizada dos
Poiarenses, são fruto do trabalho, empenho
e dedicação de uma grande equipa que
felizmente tenho o prazer de liderar e sem
os quais nada disto teria sido possível. Esta
é uma causa colectiva que deve envolver
a todos porque juntos formamos uma
grande equipa.
Aproveito para desejar a todos um Santo e
Feliz Natal, e um próspero ano de 2017
Um Grande Abraço do
Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Henriques
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Opções de investimento para 2017
1

4

7

10

Abastecimento de Água

Estradas e Transportes

Administração Geral

Pólo II - Zona Industrial

2

5

8

11

Cultura

Turismo e Lazer

Proteção Civil

PARU | Plano de Ação de
Regeneração Urbana

€ 2.337.092

€ 592.136

€ 411.086

€ 1.867.044

€ 301.217

€ 321.152

€ 601.176

3

6

9

12

Desporto

Apoio a Associações, Coletividades
e Juntas de Freguesia

Ação Social e Educação

Saneamento

€ 157.488

€ 405.870

€ 1.541.401

€ 354.105
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FUTURO

Orçamento e Grandes Opções para o exercício
económico de 2017 aprovado com os votos
contra do PSD na Câmara Municipal

O

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017, no
valor global de 9.814.309
euros foi aprovado, em
reunião de Câmara (com
os votos contra dos vereadores eleitos
PSD) e em Assembleia Municipal, com a
abstenção da bancada social-democrata,
à exceção dos presidentes de junta de
freguesia de Arrifana e Lavegadas, que
votaram favoravelmente, alinhados com a
bancada socialista.
«Este é o primeiro orçamento que reflete
inteiramente as nossas opções estratégicas», referiu o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, esclarecendo
que «nos orçamentos anteriores as dota-

ções eram largamente consumidas com
verbas referentes à dívida ainda não paga
das diferentes rubricas, o que deixa de
acontecer neste orçamento, com a entrada
das verbas provenientes do mecanismo de
assistência financeira agora em curso».
Durante a apresentação do documento o
autarca sublinhou a grande preocupação
que norteou a realização deste Orçamento.
«Não queremos que as próximas gerações
tenham que se confrontar com as mesmas
dificuldades com que nos deparámos em
resultado de uma herança caracterizada
por erros de gestão e actos de irresponsabilidade. Foi essa a herança que recebemos
mas não é, claramente, a que pretendemos
deixar a quem nos suceder», proteger as
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geração vindouras é a responsabilidade de
quem gere, referiu.
Prioridades de investimento
Começando por dizer que «o dinheiro
público será sempre gerido de forma criteriosa e responsável», o presidente explicou
que o Município «só fará aquilo que for
possível, em função das prioridades definidas e das disponibilidades existentes»,
mesmo com eleições autárquicas ‘à porta’,
dizendo não enveredar em «demagogias
e irresponsabilidades que possam colocar
em causa todo o esforço feito até agora».
O presidente identificou também aqueles
que considera serem os investimentos
prioritários do concelho, nomeadamente,

melhorar a qualidade da rede de abastecimento de água à população, sendo
esta uma das principais senão mesmo a
principal prioridade identificada, bem
como como a rede de saneamento básico,
os mecanismos de protecção e apoio social
e a promoção da educação e cultura, sem
descurar outras áreas igualmente importantes e que contribuem definitivamente
para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas. Exemplo disso é o reforço do
apoio ao investimento em várias vertentes
como a fixação de empresas, da protecção
civil e defesa da floresta contra incêndios,
do ambiente ao nível da recolha de resíduos e protecção dos espaços verdes, dos
equipamentos desportivos, dos arruamen-
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tos rurais, da modernização administrativa
de todos os serviços, do atendimento e comunicação com os munícipes, do apoio às
instituições desportivas, culturais e sociais
bem como a todas as iniciativas por si desenvolvidas, do ensino público e respectiva
qualidade das nossas escolas.
Rigor, Transparência e Justiça Social
As palavras-chave deste orçamento, segundo o autarca, e a maioria socialista são o
rigor e a responsabilidade na definição das
prioridades, a transparência do documento e de todos os atos de gestão, sem
descurar a preocupação com a educação
e a justiça social. «É necessário um grande

rigor na forma como os poucos recursos
são distribuídos pelos cidadãos», apontou
o Presidente da Câmara, lembrando que
«é importante identificar os grupos mais
vulneráveis como os idosos, as crianças,
os desempregados, as pessoas que caíram
numa situação de pobreza e outros grupos
que possam estar num processo de risco de
exclusão social», cuja atenção tem estado
sempre na ‘mira’ das políticas definidas
pelo Município.
«Oposição não deu
contributos nem sugestões»
O mesmo responsável recordou que, «tal
como tem acontecido, desde que tomou

posse, todas as forças políticas concorrentes às últimas eleições autárquicas foram
chamadas a dar os seus contributos, opiniões e sugestões», lamentando que o PSD
tenha sido, ano após ano, a única força
política a ‘faltar à chamada’.
E, se em sede de reunião de câmara houve
a apresentação de uma declaração de voto,
na Assembleia Municipal os membros do
PSD limitaram a abster-se sem fazer qualquer declaração ou justificar o sentido de
voto, remetendo-se ao silêncio.
João Miguel Henriques lembrou ainda que
este é o primeiro Orçamento elaborado no
âmbito da Assistência Financeira a que o
Município foi forçado a recorrer, junto do

Fundo de Apoio Municipal, não deixando,
no entanto de fazer um balanço extremamente positivo do trabalho desenvolvido.
«Todo o nosso esforço tem sido largamente
compensado pelos resultados atingidos. O
maior exemplo deste sucesso é sem dúvida
a redução à dívida total do município a
qual, apesar de todas as dificuldades foi
até ao momento reduzida em mais de 3,5
milhões de Euros o que representa mais
de 15% da dívida total», não deixando de
sublinhar que «em 2017, a dívida de curto
prazo do município será será totalmente
liquidada durante o exercício com base
nas últimas tranches financeiras a transferir pelo FAM para o Município».

ALGUMAS DAS PRINCIPAIS OBRAS E INVESTIMENTOS
Remodelação de conduta
adutora [S. Pedro Dias Venda Nova - Sobreira
Redonda]

Remodelação de conduta
adutora [São Miguel Cabecinhos - Vila]

Remodelação de conduta
de abastecimento de água
[Soito]

Remodelação de conduta
de abastecimento de água
[Risca Silva e Paço]

€ 159.794

€ 31.000

€ 31.005

Remodelação de conduta
de abastecimento de água
[Olho Marinho]

Extensão de rede
de saneamento
[Ferreira e Avessada]

Reabilitação da rede
de saneamento em
São Miguel de Poiares

Reabilitação da rede
de saneamento em
Poiares - Sto. André

€ 72.395

€ 112.598

€ 100.000

€ 150.000

Requalificação de
arruamentos em Quinta da
Beócia substituição de
conduta de água

Requalificação de
arruamentos em Lombada
com substituição de
conduta de saneamento

Requalificação de
arruamentos em Mucela
com substituição de
conduta de água

Reabilitação do
Centro Histórico

€ 70.000

€ 172.000

€ 51.000

Controlo e redução de
perdas na rede de
abastecimento de água
[Poiares Sto. André]

Elaboração do Cadastro
da Rede Municipal de
Abastecimento de Água

Requalificação
do Mercado Municipal

€ 122.854

€ 93.810

€ 112.000

Construção do Espaço
de Apoio ao Visitante com
Parque de Autocaravanas

€ 942.800

28 de novembro de 2016

€ 352.904

212.000,00 €
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GESTÃO

Poiares implementa o
Orçamento Participativo

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares aprovou,
por unanimidade o lançamento de procedimento
para a elaboração do Regulamento do Orçamento Participativo.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
trata-se de «concretizar um compromisso
assumido para com a população desde a
tomada de posse», relembrando que «faz
parte da estratégia central de atuação
deste Executivo, visando a recolha de

contributos das instituições e dos cidadãos
em geral, aproximando e envolvendo a
comunidade na gestão autárquica, ao
mesmo tempo que promove o reforço da
transparência da administração local».
Apesar de se tratar ainda apenas do
lançamento do procedimento, o mesmo
responsável revelou já alguns contornos da
implementação da medida, que comportará dois processos em paralelo, um Orçamento Participativo Jovem e um Orçamento Participativo Geral, ambos assentes num

modelo com vertente consultiva e também
deliberativa. Ou seja, haverá um período
em que as instituições, jovens e cidadãos
em geral são convidados a apresentar as
suas propostas de investimento, seguindose a vertente deliberativa, em que serão
os próprios cidadãos a decidir, através de
votação, as propostas vencedoras, cujos
montantes deverão constar do Orçamento Municipal do ano seguinte. O valor
total a afetar ao processo de Orçamento
Participativo ainda não está definido, mas

CONTRATOS-PROGRAMA

Reforçado o apoio a Associações,
Coletividades e IPSS’s Concelhias

O

Município de Vila Nova
de Poiares está a celebrar
contratos-programa com
as várias associações, coletividades e IPSS’s (Instituições Particulares de Solidariedade Social)
do concelho, de forma a incentivar o
desenvolvimento de projetos e atividades
de interesse municipal no âmbito das atri-

buições e fins estatutários das instituições
e que se vão traduzir numa ainda maior
dinâmica cultural e social do concelho.
O Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, explica que «o objetivo
é contrariar a lógica da ‘subsidiodependência’ , premiando e apoiando aqueles
que verdadeiramente trabalham e organizam iniciativas e atividades que promo-
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vem e divulgam o que de melhor se faz no
concelho».
«Apesar da difícil situação financeira do
Município, nunca deixámos, nem deixaremos, de apoiar as instituições, fator que
tem contribuído para a crescente dinâmica
social e cultural que tem dado uma ‘nova
vida’ ao concelho», referiu João Miguel
Henriques.

será determinado pela Câmara Municipal,
prevendo-se que seja dividido em partes
iguais entre Orçamento Participativo Jovem e Orçamento Participativo Geral.
Segue-se agora a elaboração e discussão
do respetivo Regulamento [ver sumplemento] que, depois de colocado a discussão
pública, será mais tarde aprovado em
Assembleia Municipal. Estão assim criadas
condições para o processo arrancar durante o próximo ano, com a apresentação e
escolha de propostas.

Reforço do apoio às IPSS’s
Neste reforço de apoios, o presidente
sublinha o apoio às IPSS’s, num reconhecimento municipal pelo caráter excecional
da sua atividade que «desempenham um
trabalho absolutamente indispensável
e fundamental para o bem-estar social
das populações, substituindo-se muitas
vezes ao Estado, face à insuficiência e até
ausência de respostas sociais por parte da
Administração Central», justificou.
Recorde-se que, de uma forma geral, a
relação de maior proximidade que tem
sido conseguida com as diversas associações e coletividades locais tem contribuído
para a crescente realização de atividades
e iniciativas, de âmbito cultural, social e
desportivo que têm conferido ao concelho
uma dinâmica e vivacidade sem paralelo.

ADMINISTRAÇÃO

da esquerda para a direita:
João Candeias, João Gouveia, João Miguel Henriques, Pedro Coimbra
Humberto Oliveira, Lara Henriques de Oliveira e Elza Pais

LIGAÇÃO POIARES - IP3

Deputados do PS / Coimbra e Autarcas juntos
na reclamação de melhores acessibilidades

O

s deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo
de Coimbra à Assembleia
da República, em conjunto
com as Autarquias de Vila
Nova de Poiares e Penacova e a Associação
Empresarial de Poiares, promoveram uma
ação de sensibilização pelas acessibilidades, onde alertaram para a necessidade urgente de requalificação do IP3 que inclua
uma ligação entre este Itinerário Principal
e Vila Nova de Poiares.
Neste sentido, Elza Pais, Pedro Coimbra
e João Gouveia, deputados do Partido
Socialista eleitos pelo círculo de Coimbra,
deslocaram-se entre Penacova e a Zona
Industrial de Vila Nova de Poiares, a bordo
de um transporte pesado de mercadorias.
«Ficámos a perceber a dificuldade de
efetuar aquele percurso. É uma estrada
sinuosa, estreita em algumas áreas, e com
abatimentos», explicou o deputado Pedro
Coimbra na conferência de imprensa.

20

milhões de euros

1.000

custo estimado da
ligação entre a zona
industrial de Vila Nova de
Poiares e o nó de Miro

é o número estimado de
postos de trabalho criados
pelas cerca de 100
empresas instaladas na ZI

Para o Presidente da Câmara, João Miguel Henriques, a concretização da via
de ligação à zona industrial de Poiares
«é absolutamente fundamental para o
desenvolvimento deste polo empresarial,
com sensivelmente 80 hectares onde estão
instaladas cerca de uma centena de empresários e industriais e que dão emprego a
perto de 1000 trabalhadores».
Refira-se que muitas destas empresas têm
a sua área de atividade vocacionada para a
exportação, dependendo, portanto, da

trabalhadores

existência de vias rodoviárias capazes de
responder às necessidades de escoamento
dos seus produtos; por outro lado, existem
ainda empresários e empresas cuja atividade é, em exclusivo, o transporte terrestre,
nacional e internacional, de mercadorias.
O mesmo responsável frisou ainda que
«esta é uma necessidade que não afeta
só Vila Nova de Poiares, mas também Penacova e outros municípios vizinhos como
Lousã, Góis ou Arganil», ideia corroborada
pelo presidente da Câmara Municipal de
28 de novembro de 2016
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Penacova, Humberto Oliveira, que marcou
presença nesta ação de sensibilização.
Conforme foi explicado na referida conferência de imprensa, trata-se de uma curta
distância – cerca de 10 quilómetros -, em
linha reta, e que «pode ser alicerçada com
recurso a fundos comunitários», frisou o
deputado Pedro Coimbra, adiantando que
“a solução mais lógica é a ligação fazer-se
entre a zona industrial de Vila Nova de
Poiares e o nó de Miro, num custo estimado de cerca de 20 milhões de euros».
Além da ligação a Poiares foi também
reclamada a requalificação urgente e prioritária do IP3, para que tenha condições de
segurança e funcionalidade, na medida em
que se trata de um itinerário com grande
índice de sinistralidade onde são constantes os acidentes graves, sendo reconhecida
por todos como uma das estradas mais
perigosas do país, com níveis de tráfego
muito intenso agravado pela grande percentagem de pesados que ali circulam.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO

Poiares integra Associação de
Municípios da Rota da EN2

U

m ano após a assinatura do protocolo
de intenções no qual vários municípios manifestaram o interesse em
aderir ao maior projeto turístico de
Portugal que une as cidades de Chaves
a Faro, Vila Nova de Poiares foi a Santa Marta de
Penaguião assinar a escritura oficial da Associação de
Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 encerrando
assim a primeira fase do projeto.
A escritura contou com a presença do Secretário de
Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, e de representantes de vinte e um municípios de vários pontos do país, estando o Município representado pelo
Vice-Presidente, Artur Santos, numa cerimónia repleta
de simbolismo, onde os convidados puderam também
assistir a uma mostra cultural e gastronómica, duas
das bases da força turística da Associação.
O presidente da Câmara Municipal Vila Nova de
Poiares, João Miguel Henriques refere que «este é um
importante passo na criação deste projeto que servirá
certamente de âncora para o desenvolvimento de
diversas iniciativas de promoção e divulgação turística
dos concelhos que são atravessados pela Estrada
Nacional 2» .
«Ao longo desta rota podemos apreciar um ‘retrato’
de todo o país, conhecendo e percorrendo as culturas,
tradições, usos e costumes das diferentes regiões, mas
sobretudo, descobrindo as potencialidades turísticas
e as maravilhas naturais e gastronómicas que cada ter8
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CHAVES
VILA POUCA DE AGUIAR
VILA REAL
Sta. MARTA PENAGUIÃO
PESO DA RÉGUA
LAMEGO
CASTRO DAIRE

A Estrada Nacional 2
com os seus 738 km de
extensão é a terceira
maior via no mundo,
logo após a Route 66
nos EUA e a Ruta 40,
na Argentina

SÃO PEDRO DO SUL
VISEU
TONDELA
SANTA COMBA DÃO
PENACOVA
VILA NOVA DE POIARES
LOUSÃ
GÓIS
PEDRÓGÃO GRANDE
SERTÃ
VILA DE REI
SARDOAL
ABRANTES
PONTE DE SOR
AVIS
MORA
MONTEMOR-O-NOVO

infografia revela os
municípios que integram a Associação de
Municípios da Rota da
Estrada Nacional 2

VIANA DO ALENTEJO
FERREIRA DO ALENTEJO
ALJUSTREL
CASTRO VERDE
ALMODÔVAR
LOULÉ
S. BRÁS DE ALPORTEL
FARO
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ritório tem para oferecer a quem os visita», apontou,
sublinhando que «esta será uma oportunidade única
para desenvolver e capacitar estas potencialidades de
cada município, em torno de um projeto comum, com
uma identidade própria e transversal a todo o país».
Para o autarca de Santa Marta de Penaguião e líder
do projeto, Dr. Luís Machado “este é um dia histórico
para o poder local de Portugal”, frisando e ressalvando
ainda que este projeto “é um projeto de 31 municípios
sendo a humanização e internacionalização da EN2
um dos objetivos primordiais do mesmo”.
Por seu lado, o Secretário de Estado felicitou todo o
processo desenvolvido em torno do projeto, o seu
mentor, bem como louvou a preocupação dos autarcas envolvidos na valorização do património local.
Frisou saber perfeitamente o quão difícil é conseguir
trabalhar com e numa Associação de Municípios acabando assim por dar ainda mais valor à recém-criada
Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional
2. “Esta associação é realmente um feito magnífico,
extraordinário!”, apontou.
De realçar que, antes do descerramento simbólico
e comemorativo da réplica do marco e da foto de
família, o Salão Nobre dos Paços do concelho de Santa
Marta de Penaguião recebeu a primeira assembleia
geral da Associação na qual se elegeram os órgãos
socais da mesma, sendo que o Município de Vila Nova
de Poiares foi eleito para o cargo de Presidente do
Conselho Fiscal.

ADMINISTRAÇÃO

SEGURANÇA

Tecnologia LED vai ser implementada em
toda a iluminação pública no Concelho

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares aprovou,
por maioria, com os votos
favoráveis do Partido Socialista e a abstenção dos
vereadores do PSD o lançamento de procedimento para a celebração de contrato de
gestão de eficiência energética, que ligará
definitivamente a iluminação pública durante toda a noite em todo o concelho.
Trata-se de uma aposta no âmbito a
implementação de medidas de eficiência
energética no sistema de iluminação pública e que implicará a colocação de novas
luminárias e substituição das tradicionais
lâmpadas de mercúrio e vapor de sódio
para a tecnologia LED, o que permitirá ainda, de acordo com os estudos efetuados,
reduzir os custos energéticos atuais.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
«a iluminação pública tem sido uma das
principais razões de queixa dos poiarenses,
que fruto de medidas erradas no passado

se viram privados da iluminação pública.
Temos vindo, na medida do possível a
tentar corrigir este problema, sendo que,
só agora estamos em condições de avançar
para uma solução definitiva e completa»,
explicou, avançando que, «com esta medida, vamos poder devolver às populações
um direito absolutamente fundamental, a
iluminação pública ligada durante toda a
noite em toda a área do concelho».
Recorde-se que, em 2012, fruto da situação
de rutura financeira do Município, foi
implementado um plano de redução de
consumo energético, desligando a iluminação pública em mais de 60% das luminárias existentes no concelho, o qual não
se mostrou eficaz, e face ao contínuo agravamento da situação financeira, originou
a implementação de uma segunda medida
adicional, a de desligar por completo toda
a iluminação pública durante a noite, com
início a partir das 03h.
Já com o atual executivo, e fruto do esforço

100%
luminárias ligadas

toda a iluminação pública vai
ser ligada, toda a noite, em
todo o concelho, alterando
as lâmpadas de vapor de
sódio por tecnologia LED

de redução da dívida e de reequilíbrio e
consolidação das contas municipais, foi
possível corrigir uma parte da medida do
anterior executivo repondo a iluminação
pública durante a noite e religando, aos
poucos, alguns dos focos que tinham sido
desligados ao abrigo do referido plano.
Agora, e com esta medida aprovada na
última reunião do Executivo, a iluminação
pública voltará a estar permanentemente
ligada em todo o concelho e durante toda
a noite, ao mesmo tempo que se consegue
28 de novembro de 2016
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ainda reduzir os custos energéticos.
«Com esforço e dedicação provámos que
é possível ter iluminação pública durante
toda a noite e, ao mesmo tempo reduzir
custos. Esta era uma das principais reivindicações dos munícipes, que todos os dias
– e com toda a razão – pediam para que
se ligasse a iluminação durante a noite»
referiu, acrescentando que «corrigir esta
situação é verdadeiramente uma questão
de justiça social e de segurança pública,
que é fundamental para o bem-estar de
todos», concluiu.
Refira-se que o procedimento agora aprovado foi submetido à Assembleia Municipal tendo sido aprovado por unanimidade,
seguindo depois para o Tribunal de Contas
para o competente visto. Espera-se que o
investimento possa arrancar já no próximo
ano, sendo expectável que todo o processo
de implementação da iluminação pública
em tecnologia LED possa estar concluído
ainda antes do final de 2017.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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CONTRATOS-PROGRAMA

Município assinou
protocolo com
Panóplia de
Adeptos

O

Município de Vila Nova de
Poiares assinou recentemente um protocolo com
a Associação Panóplia de
Adeptos, que é a designação oficial e formal da estrutura que
organiza eventos de grande relevância
ligados ao desporto automóvel e ao mundo motorizado em geral, como o Poyares
Rotações e o Rallye de Poiares, entre outras
iniciativas que, nos últimos anos têm tido
uma enorme expressão no concelho e na
região.
Este protocolo insere-se na política de
transparência e rigor na atribuição de
apoios e subsídios às diferentes associações e coletividades do concelho que o
Município tem levado a cabo. A Câmara
Municipal, através destes protocolos,

define não só o seu compromisso para
com estas entidades, em termos de apoios
financeiros, como também estabelece
as contrapartidas que as instituições se
obrigam a prestar, nomeadamente na
dinamização de iniciativas e organizações
no âmbito da sua atividade.

Para a Autarquia, trata-se de, sobretudo
premiar e apoiar o trabalho desenvolvido
pelas diferentes associações, combatendo
a subsidiodependência e eliminando o carater subjetivo da concessão de subsídios,
conferindo maior transparência e rigor a
estes apoios.

No âmbito do protocolo assinado, a Associação Panóplia de Adeptos passa a ainda
a contar com uma sede oficial, a antiga escola primária dos Terreiros, cuja utilização
foi cedida pelo Município para que a referida entidade possa ter um espaço próprio
para desenvolver a sua atividade.

INVESTIMENTO

Reabilitação do Mercado Municipal avança no
âmbito do PARU

A

candidatura ao Centro 2020
do PARU – Plano de Ação de
Regeneração Urbana de Vila
Nova de Poiares foi aprovada por unanimidade, em
reunião do Executivo Municipal.
Neste projeto estão incluídos investimentos como a reabilitação do espaço público
do centro histórico (352 mil euros), a intervenção na frente ribeirinha para o Espaço
de Apoio ao Visitante (212 mil euros), que
contemplará um parque de autocaravanas

e cuja execução já está em andamento,
mas fundamentalmente a Reabilitação
do Mercado Municipal de Vila Nova de
Poiares, que se assume como o principal
investimento neste plano de ação e cujo
montante final ronda os 942 mil euros.
De acordo com o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques «é um
plano fundamental para a recuperação
e reabilitação do centro de Vila Nova de
Poiares, dotando-o de condições modernas
e funcionais» e, neste âmbito, «a reabilita-
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ção do mercado municipal surge como um
ponto fulcral, dando ao designado centro
histórico de Poiares uma nova imagem e
sobretudo novas funcionalidades e novas
dinâmicas culturais e sociais».
Recorde-se que a este investimento municipal há a acrescentar os diversos projetos
que os diferentes promotores privados
candidataram, no âmbito desta candidatura de regeneração urbana, e que em
conjunto, significarão uma intervenção
global na remodelação e requalificação de
toda a zona central da vila, dotando-a de
uma nova e moderna imagem que, seguramente, contribuirá para um crescimento e

desenvolvimento do concelho de Vila Nova
de Poiares.
Espaço de Apoio ao Visitante
incluirá Parque de Autocaravanas
A intervenção na frente ribeirinha para
instalação do Espaço de Apoio ao Visitante, pretende requalificar uma zona central,
parcialmente ocupada pela feira semanal,
convertendo-a num parque de autocaravanas, num apoio a um turismo muito
procurado e que possibilitará encontrar
aqui um importante apoio e zona de descanso, bem como desfrutar das inúmeras
potencialidades turísticas de Poiares.

ADMINISTRAÇÃO

O Que é?
Um projeto aglutinador, com um
conjunto alargado de parceiros, que a
partir do elemento-base “cabra” possa servir
de âncora para o desenvolvimento de projetos
inovadores, nas mais diferentes áreas de atuação.

POIARES CAPRILAND
Tradição com futuro!
O projeto começou oficialmente a 13 de Janeiro
de 2016, durante as comemorações do Feriado
Municipal, onde foi dado o ‘pontapé de saída’ com a
assinatura do acordo de parceria entre todas as entidades parceiras do POIARES CAPRILAND e a apresentação
do primeiro projeto já iniciado no âmbito deste processo
– o projeto Caprinova.
O primeiro grande momento de destaque aconteceria logo no
mês seguinte com a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa,
onde se assumiu como a ‘grande
revelação’ da região. Lançado o projeto havia
que dar-lhe imagem
e uma mascote, foi
então aberto o concurso de ideias e, do
conjunto de propostas
apresentadas, foi escolhido
o projeto de Inês Prazeres.
O vencedor foi divulgado em cerimónia pública, durante a apresentação oficial da Poiartes 2016,

Divulgação da vencedora do Concurso de Ideias para criação de
Logótipo e Mascote, Inês Prazeres

em Lisboa, na Casa das Beiras, dando assim mais expressão e
impacto a um projeto que se assume como a grande aposta
para o desenvolvimento integrado e sustentado do concelho.
Trata-se de uma marca de referência que o município pretende
reforçar e, sobretudo, alargar a outras iniciativas e/ou produtos
derivados do denominador comum que é a cabra, transformando o
Poiares Capriland num projeto que se afirma como elemento forte e
distintivo para a competitividade da economia local e regional.
Sendo este um concelho conhecido sobretudo pela forte marca da Chanfana, é pois altura de alargar horizontes e, a partir do elemento base – a cabra – partir para a descoberta de outros produtos, conceitos ou ações que,
devidamente estruturados com o apoio dos parceiros do projeto, possam
concretizar-se em ideias de negócio inovadoras e com
a excelência que caracteriza o caráter empreendedor
deste território.
O caráter diferenciador e inovador do projeto e
do próprio conceito são a garantia de mais-valia e
retorno económico, na medida em que além de potenciar o aparecimento de ideias de negócio,
e com isso gerar, crescimento económico,
permite ainda captar e atrair visitantes,
contribuindo para a dinamização turística
do concelho e de toda a economia local.

Objetivo
Promover e divulgar as potencialidades do concelho,
apostando no desenvolvimento económico local, através
de áreas estratégicas como a caprinicultura, turismo, investigação científica e conhecimento, empreendedorismo
cultura e animação.
Parceiros
AEDP – Associação Empresarial
de Poiares;
Turismo Centro
de Portugal; IEFP
– Instituto do Emprego
e Formação Profissional; Escola
de Hotelaria e Turismo de Coimbra; Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra; Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade
de Coimbra; Escola Superior Agrária de Coimbra;
Coimbra Business School – Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Coimbra.
Logótipo e Mascote
Foi lançado o concurso
de ideias, que recebeu
um conjunto de propostas que foram analisadas
e votadas, e cujo vencedor foi apresentado na
conferência de imprensa de
apresentação da POIARTES
2016.
A vencedora, Inês Prazeres, apreA Mascote Capri
sentou assim publicamente o logótipo
e a mascote – o Capri - que criou, e cujas
imagens serão utilizadas nos mais variados suportes publicitários e
de merchandising, ajudando a divulgar e promover o projeto POIARES
CAPRILAND.
Caprinova
Liderado pela empresa poiarense Fresbeira, em parceria
com as restantes entidades envolvidas no Capriland,
este projeto pretende desenvolver e certificar um
produto inovador, um iogurte totalmente feito a
partir do teor lácteo de caprinos, juntando o conhecimento e investigação da Universidade de Coimbra à
experiência de mercado da empresa poiarense que é uma das maiores do concelho. Será
certamente apenas o primeiro de muitos
projetos que serão pensados e desenvolvidos a partir do conceito-mãe Capriland.

28 de novembro de 2016
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H

abituados a comemorar a
Restauração Definitiva do
Concelho (1898), acontecimento que se assinala
no Feriado Municipal, a 13
de janeiro, muitos Poiarenses nem sabiam
que o concelho é mais antigo, e que tinha
sido instituído muito antes, em 1836. Foi
precisamente este motivo que esteve na
raiz das comemorações de ontem, 6 de
novembro, com a inauguração de uma exposição no CCP-Centro Cultural de Poiares,
que ‘percorre’ os tempos desde a criação
do concelho até à elevação a vila, que aconteceu em 1905.
«São tempos que muitos não conhecem e,
provavelmente, nunca ouviram falar», explicou o Vice-Presidente, Artur Santos, que
presidiu à inauguração, acompanhado da
presidente da Assembleia Municipal, Lara
Henriques de Oliveira, acrescentando que
«é fundamental esclarecer alguns equívocos que se foram enraizando quanto à

formação do concelho, e divulgar a nossa
história e o nosso passado, que contribui
para reforçar a nossa própria identidade
enquanto comunidade».
A inauguração, que foi abrilhantada por
alguns momentos musicais, a cargo da
prof. Ana Maria Silva, teve ainda uma alocução do historiador do Município recém
-reintegrado nos quadros da Autarquia,
Pedro Santos, autor da própria exposição,
que foi explicando os diversos momentos
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Poiares comemorou
pela 1a vez “Nascimento
do Concelho”
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que Vila Nova de Poiares atravessou ao
longo da sua história, dando conta da
«vontade antiga em se tornar concelho
autónomo e independente», o que só viria
a ser realidade a 6 de novembro de 1836.
Apontando algumas justificações para
tal não ter acontecido mais cedo, Pedro
Santos explicou que «a influência de Coimbra e da Universidade de Coimbra não
permitiram que houvesse uma desanexação efetiva, fruto das importantes rendas

e tributos que estes territórios pagavam,
que eram mesmo uma das maiores rendas
da Universidade de Coimbra à época». «Só
com a reforma administrativa de Passos
Manuel, no reinado de D.Maria II, viria a
ser decretada a criação do concelho de Vila
Nova de Poiares», revelou.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
«é extremamente importante divulgar
o nosso passado e dar a conhecer que
temos muito mais história do que aquela
que estamos habituados a ouvir», explicando que, «precisamente por sermos
um concelho relativamente recente, não
temos muitas fontes escritas sobre a nossa
história». Esta é, por isso, uma aposta forte
deste Executivo que, «contribuirá para
inverter este desconhecimento e promover
um maior conhecimento e divulgação do
nosso passado, das nossas tradições, costumes e vivências, reforçando a identidade
das nossas gentes e fortalecendo as nossas
raízes culturais», referiu.

ADMINISTRAÇÃO

família a quem preciso de dar atenção,
porque tenho uma profissão que me ocupa
imenso tempo, e não me resta mais tempo,
para mais atividades».
Confiança na reeleição do PS
No discurso de apresentação da sua renúncia, Zita Cação deixou ainda a convicção de
que o PS vencerá novamente as próximas
eleições autárquicas, de setembro de 2017.
«Vou com a Esperança de que esta equipa
sairá vencedora em Setembro próximo,
e que irá ter tempo, para cumprir com
todas as medidas prometidas! Vou com a
certeza, de que esta é a equipa certa para
governar os destinos de Poiares, mais
alguns anos! Vou com a certeza de que
em Setembro de 2017, voltará a acontecer
“aquele abraço” apertado!», afirmou.

M

otivos «única e simplesmente, do foro pessoal,
familiar e profissional»
levaram a vereadora do
Partido Socialista, Zita
Cação a apresentar a renúncia do seu mandato, abrindo caminho à subida de João
Pereira, como vereador ‘titular’.
O anúncio foi feito na última reunião da
Câmara Municipal do mês de novembro,
com a vereadora Zita Cação a dar conta
dos motivos que estão na base desta decisão e a deixar duras críticas à atuação do
Partido Social Democrata ao longo de todo
o mandato.
«Neste momento, já não tenho condições
de tempo para poder honrar, o compromisso que me foi atribuído pelo Povo de
Vila Nova de Poiares- e em consciência, e
com o maior respeito por quem me elegeu,
devo dar a vez a quem tenha tempo e possa
dedicar-se mais do que eu, à causa pública», pode ler-se no documento apresentado pela vereadora socialista.
No extenso documento de renúncia Zita
Cação não deixou de recordar os tempos
do início de mandato, em 2013, «relembro
uma Gestão- que começou com muito
medo, com muitas incertezas, com tantos

POLÍTICA

Vereadora Zita Cação
renunciou ao mandato
problemas, que por vezes, nem prioridades
se conseguiam identificar ... As prioridades
eram um “bolo infindável” de problemas
para resolver, com um infindável túnel
sem luz ...».
Deixou também um forte e sentido agradecimento ao Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, «parabéns
pelo empenho e pelas decisões- muitas
bem difíceis, eu tenho consciência disso!
A prova desta Liderança, está à vista de
todos», reconhecendo, contudo que, «a
Camara não “nada” em dinheiro, a Camara
continua a enfrentar muitos problemas, a
Camara continua a ser uma das mais endividadas do Pais», acrescentando que, no
entanto, «conseguiu-se, que a nossa Camara deixasse de estar “debaixo do nível de
água”, e neste momento já se respira, com
Transparência & Dignidade, caminhando

para a Tranquilidade!».
Também o Vice-Presidente, mereceu um
agradecimento especial, apontando-o
como «um Ser Humano de excelência e
exceção».
Explicando os motivos da sua decisão,
garantiu sair «de coração cheio! Decido ir,
por não ter mais “ar na minha vida” e não
ter mais tempo para dedicar, e porque, não
consigo neste momento aguentar a “vossa
pedalada”! Se não fosse, e se não renunciasse agora, iria solicitar inúmeras vezes a
minha substituição- e isso para mim, não
me deixa feliz, nem de bem com a minha
consciência- não é assim que gosto de
estar, quando me envolvo num projeto».
Acrescentou ainda que «renuncio, com
consciência de missão de alguma forma
incompleta! Não por vossa culpa, mas
sim, por minha culpa- porque tenho uma
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Duras críticas ao PSD
No momento da ‘partida’ Zita Cação fez
questão de fazer a sua análise do mandato
e, em especial, da atuação dos vereadores
da oposição, deixando duras críticas à sua
postura política.
«Se eu fosse uma das vossas eleitoras,
sentir-me-ia, neste momento frustrada,
por não terem participado nas medidas
que tiraram Poiares do charco em que
estava em 2013», afirmou, acrescentando
que «estiveram sempre, contra todas as
medidas de recuperação apresentadas pelo
executivo, porque em boa verdade, não
fizeram parte da recuperação financeira e
da gestão desta Camara».
Citou ainda Peter Drucker, recordando
que “Gerir é substituir músculos por
pensamentos, folclore e superstição por
conhecimento, e força por cooperação”!,
numa clara alusão à falta de cooperação e
participação dos membros da oposição no
executivo camarário.
Terminou com uma mensagem a todos
os Poiarenses que a elegeram «Obrigada
por me terem proporcionado uma nova
aprendizagem, mas, sobretudo, aceitem
o meu sincero pedido de desculpas, por
não ter conseguido cumprir com o vosso
desejo, expresso em Votos, até ao final
deste mandato!»
Com a saída de Zita Cação do Executivo da
Câmara Municipal, o vereador – até então
‘suplente’ – João Pereira, passará a assumir
as funções da vereadora Zita Cação, passando a ser vereador ‘titular’ e de presença
‘obrigatória’ nas reuniões do Executivo
Municipal.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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AMBIENTE

ECOLOGIA

Município adere
ao movimento “Vamos Plantar Portugal”

O

Município de Vila Nova de
Poiares aderiu ao movimento “Vamos Plantar
Portugal”, com um conjunto de iniciativas durante a
“Semana da Reflorestação Nacional”, em
que também se celebra o Dia da Floresta
Autóctone.
Para o efeito, o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, em parceria
com o Município e a Liga para a Proteção
da Natureza, promoveu uma ação de
plantação de espécies autóctones num
espaço que será destinado à Floresta
Pedagógica de Poiares, com o objetivo
de criar uma área com árvores da flora
autóctone de Portugal, criando também um percurso florestal pedagógico, que pode ajudar à sensibilização

dos jovens para a importância da preservação da floresta.
Para o Município esta é uma
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matéria extremamente importante na
medida em que contribui para uma maior
divulgação e sensibilização, não só dos
valores ambientais, como da importân-

cia da preservação dos espaços verdes, e
do papel das espécies autóctones também
em matéria de defesa da floresta contra
incêndios.
Presente na iniciativa em representação do
Município, o Vice-Presidente, Artur Santos,
referiu que “este é um importante trabalho
da comunidade, envolvendo várias pessoas
e parceiros”.
Trata-se de criar uma consciência coletiva,
onde as crianças e jovens têm um papel
decisivo enquanto agentes catalisadores
no processo de mudanças de hábitos
e práticas que, pouco a pouco, vão
contribuindo para a construção de
uma floresta de espécies endógenas e
resilientes, que sejam mais resistentes à ignição e propagação dos fogos
florestais.

DESTAQUE

SUCESSO

Poiartes 2016 superou largamente todas
as expectativas

A

edição 2016 da POIARTES
ultrapassou todas as melhores expetativas, atingindo
um patamar de excelência
que a afirmam cada vez mais
como uma feira de referência não só na
região, como no país.
O alargamento do número de expositores, tanto no setor comercial, industrial,
agrícola e automóvel, um cartaz de boa
qualidade (este ano com mais um dia de
espetáculos), a realização de um programa de televisão durante toda a tarde de
domingo e a existência de carreiras de
transporte gratuito entre Coimbra e Vila
Nova de Poiares, foram fatores incontornáveis para o sucesso da Poiares e para o
aumento do número de visitantes, que
este ano rondaram os 30 mil, ainda que
os números apenas possam ser estimados,
fruto das entradas livres, que condicionam
o apuramento mais exato da afluência do
certame.

«a POIARTES tem espaço e margem
para crescer ainda mais»
A inauguração do evento deixava já
antever que os níveis de sucesso iriam ser
elevados, com a presença de muito público
e com a região bem representada, não só
pelos autarcas dos municípios vizinhos,
mas também com a presença de representantes da CIM-Região de Coimbra,
acrescida da presença do Diretor Regional
da Agricultura e do Desenvolvimento
Rural, Pedro Teixeira, em representação
do Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Amândio Torres,
que não pôde estar presente por compromissos de última hora.
Em jeito de balanço, o Presidente da Câmara Municipal, realçou o êxito conseguido,
fruto da aposta na qualidade e diversidade
de ofertas, alargando não só o âmbito
da feira aos vários setores de atividade
do concelho, um cunho específico deste
Executivo, que conseguiu transformar uma

grande feira de artesanato e gastronomia
num certame que cada vez mais se afirma
como um evento de absoluta referência
não só regional como nacional.
Esta edição representou um «enorme salto
de qualidade», mas o Autarca acredita que
«a POIARTES tem espaço e margem para
crescer ainda mais», deixando bem altas
as expectativas para a próxima edição de
2017.
Aposta na divulgação e promoção
O sucesso desta edição deveu-se também à
grande aposta na divulgação e ptomoção
do evento nas mais diversas plataformas,
em especial na televisão, com uma presença no programa da manhã do canal CMTV,
a par de uma aposta na transmissão em
direto, via straming, na página do facebook do município dos vários concertos
da POIARTES, levando assim o certame a
todos quantos não puderam estar fisicamente presentes no recinto do evento.
28 de novembro de 2016

# 12

Luísa Barbosa e Tiago Aldeia
Embaixadores da POIARTES
Outra das novidades e apostas desta
edição foi o convite a duas figuras públicas
poiarenses para que fossem embaixadores
da POIARTES, nomeadamente Luísa Barbosa, locutora da Antena 3, no programa das
manhãs, e também o ator Tiago Aldeia.
Este último marcou mesmo presença na
conferência de imprensa de apresentação
da POIARTES que teve lugar em Lisboa, na
Casa das Beiras, ação que serviu também
para associar à genuinidade e autenticidade da POIARTES os valores regionais e
beirões presentes naquela instituição de
que o Município também é associado.
A estas novidades juntaram-se as carreiras
de transportes públicos gratuitos entre
Coimbra e Vila Nova de Poiares, durante
o fim-de-semana, numa parceria com a
Transdev e a disponibilização de rede wireless gratuita em todo o recinto, fatores que
contribuiram para o sucesso do evento.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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DESTAQUE

INAUGURAÇÂO
A inauguração da edição 2016 da POIARTES contou com
a presença de vários autarcas da região, representantes
da CIM-Região de Coimbra e ainda deputados eleitos
pelo cícrulo de Coimbra à Assembleia da República.
A cerimónia de inauguração foi presidida pelo Diretor
Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Pedro Teixeira, que teceu rasgados elogios à organização
do certame.

INSTITUCIONAL
ARTESANATO
A autenticidade do artesanato e trabalho ao vivo são
os pontos fortes da mostra de artesanato, que este ano
contou com a presença de 83 expositores, que mostraram algumas das artes e ofícios ancestrais que constituem as tradições e costumes não só de Poiares como
da região.

O setor institucional é outra das áreas da Poiartes,
onde as várias instituições e entidades do concelho e
da região podem mostrar-se e dar a conhecer o que de
melhor fazem em prol não só das suas competências
específicas mas também da promoção do território,
contribuindo para a construção de uma marca turística
forte, essencial para a atrair visitantes e investidores.

Factor que contribui para o reforço de um dos objetivos principais deste certame, preservar as tradições que
estão na base da construção do património cultural
imaterial de Vila Nova de Poiares.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
A aposta no alargamento da Mostra Comercial, Industrial, Agrícola e Automóvel foi uma das mais-valias desta edição, com a presença de 36 expositores, divididos
pelos vários setores e que deram a conhecer a diversidade e qualidade do tecido empresarial do concelho.
Destaque ainda para a atratividade dos produtos e
serviços expostos, a par das várias atividades promocionais que contribuiram para uma animação extra no
recinto do evento.

DOÇARIA, MEL E ENCHIDOS
Outro dos setores mais concorridos da feira foi a área
de doçaria, mel e enchidos, que ‘adoçavam’ o gosto dos
visitantes e despertavam os sentidos, tornando-se bem
difícil resistir às tentações de tantas e tão boas ofertas.

CAPRINICULTURA
A mostra de caprinicultura, num concelho onde a chanfana é ex-líbris da gastronomia, não podia faltar e tem
mesmo sido uma área em expansão nesta feira, com a
presença de vários criadores, não só de gado caprino,
como também de outras espécies com explorações no
concelho e na região.

GASTRONOMIA
A mostra gastronómica, com a participação de 6 associações e coletividades do concelho, assegurou a presença na POIARTES das iguarias que fazem as delícias
dos amantes da gastronomia regional, com destaque
para a chanfana e arroz de bucho, entre outras.
16
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TVI - SOMOS PORTUGAL
6 horas de emissão em direto, transmitidas nacional e
internacionalmente, levaram a POIARTES a milhões de
espectadores, contribuindo de forma absolutamente
incontornável para o enorme impacto que edição deste
ano registou, com um importante ‘salto’ não só em
termos de qualidade, como de número de visitantes.

REGULAMENTOS

SUPLEMENTO

Artigo 2º | Missão
O Município de Vila Nova de Poiares, como forma
de potenciar os valores da Democracia incentivando
toda a comunidade à participação na gestão pública
local adota dois processos paralelos de Orçamento
Participativo:
a) “Orçamento Participativo Jovem” (adiante designado apenas por OPJ); e
b) “Orçamento Participativo Geral” (adiante designado apenas por OPG),

CÂMARA MUNICIPAL
PROPOSTA Regulamento
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DE VILA NOVA DE POIARES
NOTA JUSTIFICATIVA
A participação dos cidadãos na construção de uma
sociedade mais ativa passa igualmente pelo processo
de governação local, nomeadamente pela sua intervenção ao nível dos instrumentos financeiros. O Orçamento Participativo faz parte da estratégia central
de atuação do Município de Vila Nova de Poiares,
que visa aprofundar a recolha de contributos das instituições e dos cidadãos na discussão e elaboração
do orçamento público municipal, potenciando assim
a participação de todos na vida da comunidade local.
A implementação deste novo processo permite ainda o reforço da transparência na gestão autárquica,
aproximando os cidadãos da informação sobre o
controlo dos recursos financeiros e administrativos
e sobre o conhecimento do enquadramento técnico,
legal e estratégico segundo os quais a autarquia rege
a sua atividade.
Para além disso, a estratégia desenvolvida pelo Município de Vila Nova de Poiares passa por fomentar
o despontar de um ambiente propício à criatividade,
à inovação, à criação de novos negócios e à atração
de investimento, o que implica uma maior abertura das instituições públicas à sociedade, devendo o
Município concretizar esse processo a vários níveis,
nomeadamente, com a implementação e consecutivo
reforço do Orçamento Participativo.
Assim, considerando que, nos termos do artigo 48.º
da Constituição da República Portuguesa, “todos os
cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país,
diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos”, e atendendo a que é compromisso
assumido e objetivo definido pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares, melhorar a qualidade da
democracia, pugnando pela transparência da gestão
da autarquia, apelando e potenciando a participação
de toda a comunidade na construção de um Concelho com maior esclarecimento e participação, em
que todos os cidadãos tenham conhecimento e intervenham ao nível da gestão e afetação dos recursos
disponíveis.
Atendendo, a que o Orçamento Participativo é um
instrumento e um símbolo da cidadania participativa, que contribui para a participação dos cidadãos
e das organizações da sociedade civil na decisão
sobre a afetação dos recursos disponíveis e para a
adequação das políticas públicas municipais às necessidades e expectativas das pessoas, é elaborado
o presente Regulamento, ao abrigo da competência
regulamentar prevista nos artigos 2.º, 48.º e 241.º da
Constituição da República Portuguesa e na alínea g)
do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) do n.º 1 do artigo
33.º, do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação e nos artigos 98.º e seguintes do
Código de Procedimento Administrativo aprovado
pelo Dl nº 4/2015 de 7 de janeiro.
Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1º | Lei Habilitante
O presente regulamento é elaborado ao abrigo do uso
da competência regulamentar conferida pelo artigo
241º da Constituição da República, e pela alínea k)
do nº 1 do artigo 33º conjugado com a alínea g) do
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 3º | Objetivo e princípio estruturante
1. O Orçamento Participativo é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, com o objetivo de promover uma progressiva participação das
instituições e os cidadãos na discussão e elaboração
do Orçamento público Municipal, e assim contribuir
para uma maior aproximação das políticas públicas
às reais e expectantes necessidades dos jovens e da
comunidade em geral.
2. O Orçamento Participativo visa contribuir para o
exercício de uma intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação
local, garantindo a participação desses cidadãos e
das organizações da sociedade civil na decisão sobre
a afetação de recursos às políticas públicas municipais.
3. Pretende -se, deste modo, consolidar a ligação entre a autarquia e os munícipes e, com isso, reforçar os
mecanismos de transparência e de credibilidade da
administração, bem como, em consequência, aperfeiçoar a qualidade da própria democracia, resultando soluções para melhorar a qualidade de vida no
concelho, especialmente em benefício das áreas do
território mais afastadas e dos grupos sociais mais
vulneráveis.
4. A adoção do Orçamento Participativo está enraizada nos valores da democracia participativa, constantes dos artigos 2.º e 48.º da Constituição da República Portuguesa.
Artigo 4º | Modelo
1. O Orçamento Participativo do Município de Vila
Nova de Poiares assenta num modelo de participação com duas vertentes, uma de cariz consultivo e
outra de cariz deliberativo.
2. A dimensão consultiva diz respeito ao período em
que os jovens e os cidadãos em geral são convidados
para apresentar as suas propostas de investimento.
3. A dimensão deliberativa provém do facto de serem
os cidadãos a decidir, através de votação, as propostas vencedoras cujos montantes deverão constar do
Orçamento Municipal do ano seguinte, dentro do valor total que lhe for anualmente atribuído.
4. O Município de Vila Nova de Poiares compromete-se a integrar as propostas vencedoras no Orçamento Municipal do ano financeiro seguinte ao da
participação, se a realização dos projetos for da sua
competência ou a transferir para as entidades proponentes os montantes necessários à sua execução.
Artigo 5º | Recursos Afetos
O valor total a afetar ao processo de Orçamento Participativo é definido anualmente pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, e será partilhado da
seguinte forma: 50% destinados ao OPJ e os restantes 50% destinados ao OPG.
Artigo 6º | Âmbito territorial
O OPJ e OPG incidem sobre a totalidade do território do Concelho de Vila Nova de Poiares, e abrange
todas as áreas da competência da Câmara Municipal.
Capítulo II
Funcionamento
Artigo 7º | Ciclo Participativo
1. O Orçamento Participativo do Município de Vila
Nova de Poiares tem um ciclo anual dividido em seis
períodos distintos:
a) Avaliação e Preparação do ciclo/Divulgação do
Processo;
Durante o mês de janeiro procede-se à avaliação
do orçamento participativo anterior, introduzindo
alterações às normas de funcionamento entendidas por pertinentes, que visem o progressivo alargamento e aperfeiçoamento do processo. Após a

aprovação das nomas de funcionamento inicia-se
a preparação e divulgação do orçamento participativo do novo ciclo anual.
b) Recolha de propostas;
É o período de recolha de propostas através de
meios digitais, na página própria do Orçamento
Participativo e através das Assembleias Participativas. Inclui o período de reclamações e a divulgação da lista final dos projetos. Decorre entre os
meses de fevereiro a abril, sendo divulgado nas
Juntas de Freguesia e nos meios de comunicação
oficiais do Municipio, nomeadamente site e redes
sociais.
c) Seleção e análise técnica das propostas;
Decorre durante o mês de maio. Neste período
procede -se à análise técnica das propostas e consequente admissão ou exclusão para a fase de votação pública. Durante esta fase pode também ser
exercido o direito de reclamação sobre a análise
à proposta.
d) Votação das propostas;
Decorre durante os meses de junho e julho e será
efetuada através de meios digitais disponíveis no
portal do Orçamento Participativo de Vila Nova
de Poiares e da votação presencial nos locais designados para o efeito.
e) Apresentação pública dos resultados;
Decorrerá no mês de setembro.
f) Avaliação do processo;
Nesta fase, que também decorre durante o mês
de setembro, procede -se à avaliação do Orçamento Participativo. Os resultados obtidos pelo
Orçamento Participativo são objeto de avaliação
por todos os participantes, com o objetivo de um
contínuo aperfeiçoamento do sistema e a fim de
confirmar a adesão ao processo, a dinâmica participativa e a identificação de eventuais problemas,
sendo os resultados da avaliação considerados na
preparação do ciclo seguinte do Orçamento Participativo.
Capítulo III
Participação
Artigo 8º | Participantes
1. No OPJ poderão participar todos os cidadãos com
idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos, que
sejam naturais ou residentes ou trabalhadores ou estudantes no concelho de Vila Nova de Poiares.
2. No OPG poderão participar todos os cidadãos com
mais de 35 anos, que sejam naturais ou residentes ou
trabalhadores no concelho de Vila Nova de Poiares.
3. A participação pode ser efetuada em dois períodos
distintos, na fase de Recolha de Propostas, através
do envio de propostas e na fase de Votação através
do voto.
3.1. Fase da Recolha de Propostas:
3.1.1 Cada munícipe na faixa etária do OPJ
pode participar com uma única proposta no
âmbito do OPJ;
3.1.2 Cada munícipe na faixa etária acima dos
35 anos pode apresentar uma única proposta no
âmbito do OPG;
3.1.3 Todos os cidadãos podem participar nos
debates das Assembleias Participativas em cada
lugar do concelho, independentemente da sua
idade;
3.1.4 Na eventualidade de no mesmo documento incluir várias propostas apenas será considerada a 1ª.
3.2. Fase da Votação:
3.2.1. Todos os cidadãos terão direito a quatro
votos;
3.2.2. Cada munícipe na faixa etária de 16 a 35
anos pode colocar três votos em propostas do
OPJ e um voto em propostas do OPG;
3.2.3. Cada munícipe na faixa etária acima dos
35 anos pode apresentar um voto em propostas
do OPJ e três votos em propostas do OPG;
4. No desenvolvimento do processo serão utilizados
instrumentos diversificados de participação, quer
suportados nas novas tecnologias da informação e
comunicação, quer em mecanismos de participação
presenciais, nomeadamente, Assembleias Participativas (AP), promovidas pela Câmara Municipal, em
articulação com as juntas de freguesia, procurando
garantir que todos os que pretendam participar na
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vida do concelho disponham de meios adequados
para tal.
Artigo 9º | Assembleias Participativas
1. As Assembleias Participativas (AP) visam:
a) Acolher a participação dos participantes com
dificuldades de acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC);
b) Dinamizar o exercício da cidadania no que diz
respeito ao debate público;
c) Prestar, presencialmente, esclarecimentos sobre
todo o processo do Orçamento Participativo;
d) Acolher propostas, permitir a sua apresentação
e discussão sobre as mesmas
2. Os cidadãos poderão inscrever-se nas Assembleias
Participativas através de correio eletrónico, nas Juntas de Freguesia ou na própria assembleia antes do
início dos trabalhos.
3. As Assembleias Participativas podem realizar-se
independentemente do número de participantes, sendo apenas espaços de esclarecimento, apresentação e
discussão das propostas.
4. A ordem de trabalhos é composta pela apresentação do Modelo de Orçamento Participativo, seguida
de debate, apresentação e eventual discussão pública
de propostas apresentadas.
5. As Assembleias Participativas são dirigidas por
elemento a designar pelo Presidente da Câmara e
secretariadas por um técnico municipal que elabora
a ata respetiva.
6. As Assembleias Participativas, marcadas para o
efeito são abertas a todos os cidadãos da respetiva
área de abrangência e realizadas em cada freguesia,
em local a definir.
Artigo 10º | Apresentação de Propostas
1. Os cidadãos que desejem apresentar propostas e
votar para a priorização das propostas apresentadas
por si e/ou por outros no OPJ e OPG, deverão registar-se previamente na página da Internet do Orçamento Participativo municipal ou em papel, através
de formulário de inscrição disponíveis para o efeito.
2. As propostas a apresentar em papel, nas Assembleias Participativas ou nos Serviços de Apoio do
Município, devem ser feitas em formulário próprio
a disponibilizar no portal do OP e nos serviços do
município, sob pena de indeferimento liminar
3. O valor de cada proposta, não pode exceder os
montantes definidos anualmente pela Câmara Municipal na vertente, OPJ e OPG.
4. Para efeitos do número anterior, devem ser quantificados e constar na proposta os valores do investimento inicial, não incluindo os custos do projeto e da
sucessiva manutenção.
5. São aprovadas (respeitando a ordem dada pela
maior pontuação obtida) todas as propostas mais votadas que no seu conjunto não ultrapassem o valor a
afetar ao processo de Orçamento Participativo.
6. As propostas devem ser específicas, bem delimitadas na sua execução e, se possível, no território,
para uma análise e orçamentação concreta. A falta de
indicação destes dados pode impedir a adaptação da
proposta a projeto por parte da Comissão de Análise
Técnica.
7. As propostas apresentadas pelos cidadãos podem
ser detalhadas recorrendo ao apoio dos serviços municipais através da Comissão de Análise Técnica definida artigo 10º, de forma a aperfeiçoar o seu grau
de definição e a sua viabilidade antes de poder passar
para a fase de votação.
Artigo 11º | Requisitos e
elegibilidade das propostas
1. Podem ser apresentadas propostas nas áreas de
competência do Município, que incidam sobre investimentos, manutenções, programas ou atividades
e projetos imateriais transversais a todo ou a parte
do concelho.
2. O executivo, poderá limitar, anualmente, as áreas
de intervenção de enquadramento das propostas a
apresentar naquele ano, em função das prioridades
de investimento
3. São excluídas as propostas que a Comissão de
Análise Técnica entenda não reunirem os requisitos
necessários à sua implementação, designadamente
por:
a) Não apresentar todos os dados necessários à sua
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avaliação ou que não permitam a sua concretização;
b) O valor da proposta ultrapassar o limite orçamental anualmente definido pelo Municipio;
c) Contrariar regulamentos municipais ou violar a
legislação em vigor;
d) Configurar venda de serviços a entidades concretas;
e) Contrariar ou serem incompatíveis com planos
ou projetos municipais;
f) Estarem a ser executadas no âmbito do Plano
Anual de Atividades Municipal;
g) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto;
h) Não serem tecnicamente exequíveis;
i) Implicarem custos de manutenção e funcionamento acima do admissível para projetos semelhantes;
j) A sua implementação beneficiar direta ou indiretamente, determinada entidade ou pessoa em
particular.
k) Darem entrada no site ou nos serviços fora do
prazo estipulado para o efeito;
Artigo 12º | Analise das propostas
– A Comissão de Análise Técnica
1. Todas as propostas apresentadas serão analisadas
pela Comissão de Análise Técnica, composta por
três técnicos municipais, nomeados pelo Presidente
da Câmara, competindo a esta aferir, numa primeira
análise, da viabilidade e elegibilidade das referidas
propostas.
2. A Assembleia Municipal designará um elemento
de cada Partido Político, com representação nesse
órgão, para acompanhar todo o desenvolvimento
deste processo através de um Grupo de Trabalho
presidido pelo Presidente da Assembleia Municipal.
3. A Câmara de Vila Nova de Poiares garante apoio
– através dos serviços municipais – aos cidadãos que
tenham apresentado propostas, para a sua reelaboração, no caso em que a análise técnica não permita
acolher a sua primeira formulação.
4. A comissão poderá solicitar aos proponentes informação complementar sobre a proposta apresentada
5. Caso a comissão verifique semelhança no conteúdo de algumas propostas ou contiguidade geográfica
entre propostas, pode verificar-se a sua fusão, após
concordância dos ou das proponentes.
6. Da análise técnica efetuada às propostas, resultará uma lista provisória dos projetos a submeter a
votação, para que no prazo de 10 dias possam ser
apresentados eventuais reclamações.
7. Após análise das reclamações apresentadas, é
aprovada, pela Câmara Municipal, a lista final de
propostas a submeter a votação.

que o projeto teve origem no orçamento participativo
Artigo 15º | Gestão
O responsável pela coordenação e gestão de todo o
processo do Orçamento Participativo é o Presidente
da Câmara Municipal ou o seu substituto legal, sendo diretamente apoiado pela Comissão de Análise
Técnica.
Artigo 16º | Casos Omissos
As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das
presentes normas, serão resolvidas por deliberação
da Câmara Municipal
Artigo 17º | Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação nos termos legais.

CÂMARA MUNICIPAL
PROPOSTA Regulamento
DE HORTAS COMUNITÁRIAS DO
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Capítulo IV
Disposições Finais
Artigo 14º | Projetos vencedores
1. Os projetos vencedores serão incorporados no Orçamento do Município.
2. A sua apresentação decorrerá em sessão pública,
em data e local a designar.
3. Os projetos vencedores serão identificados com o
logótipo do Orçamento Participativo.
4. Tratando -se da realização de obras/empreitadas, o
local será identificado, durante a execução e depois
de concluído, com sinalética que permita identificar

Nota Justificativa
Os recursos naturais do Município de Vila Nova de
Poiares, constituídos por solos férteis, por microclima específico e abundância de água natural nos
seus subsolos, têm cumprido ao longo dos tempos,
um papel primordial na economia e na vida das pessoas, constituindo um potencial de desenvolvimento
regional e local;
A atividade agrícola, materializada sob a forma de
hortas, é uma atividade que permite a melhoria da
qualidade ambiental e, simultaneamente, a melhoria
da qualidade de vida dos munícipes.
Em épocas de crise e de incerteza, pessoas e instituições consciencializam-se quanto aos riscos do
afastamento da natureza, apostando em soluções que
possam colmatar as suas carências;
O reconhecimento do papel da agricultura familiar
para o desenvolvimento sustentável torna-se fundamental para a intervenção do poder político local,
através de iniciativas promotoras da agricultura urbana e periurbana, como forma de melhorar a vida
das pessoas, na mudança de hábitos de lazer de recintos fechados para o contacto direto com a natureza, atento às transformações sócio económicas, ao
nível europeu e nacional;
A criação de pequenas hortas em zonas urbanas
constituem não só um instrumento de subsistência
complementar para as famílias em situação de vulnerabilidade social, consistindo também para a requalificação dos espaços que tendem a degradar-se,
competindo aos municípios e ao governo corrigir a
malha e a sociologia urbana através duma correta
gestão e rentabilização de recursos;
Nestes espaços, os munícipes que não possuem terreno próprio poderão cultivar produtos como a alface, tomate, couve, entre outras verduras e legumes,
e plantas aromáticas e condimentares, entre outros.
A implantação de Hortas Comunitárias em Vila
Nova de Poiares visa dotar o Município de um equipamento comunitário com uma forte componente
social, considerando a importância da relação entre
o Homem e a Terra como forma de equilíbrio, interação e integração com o meio comunitário, social e
ambiental, criando um local destinado à prática de
horticultura inserido numa área verde, cuja manutenção seja participada, fomentando o espírito comunitário e a exploração qualificada de espaços objeto
de propriedade pública, onde diferentes gerações
podem conviver e trocar experiências.
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Artigo 13º | Votação
1. A votação decorre durante os meses de junho e
julho e será efetuada através de meios digitais disponíveis no portal do Orçamento Participativo de Vila
Nova de Poiares e da votação presencial nos locais
designados para o efeito, onde estarão presentes colaboradores da autarquia devidamente credenciados
para informar e ajudar na votação.
2. Enquanto decorre a fase de votação e priorização
das propostas apresentadas pelos cidadãos, na página Internet do Orçamento Participativo será apresentado em tempo real o número e a distribuição dos
votos expressos até o momento para cada projeto, de
forma a estimular estratégias de organização e mobilização dos cidadãos.
3. Caso se verifique empate na votação, o critério de
desempate será o da data/hora de entrada da proposta.
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Pelo que a implementação das «Hortas Comunitárias
de Vila Nova de Poiares», para além de contemplar a
requalificação dos espaços da propriedade da autarquia, através da promoção da eco-sustentabilidade,
possui uma vocação eminentemente social e educativa.
Enquanto a vocação social traduz -se na possibilidade dos munícipes que não dispõem de terrenos próprios (como referido anteriormente) poderem cultivar produtos hortícolas nos solos disponibilizados,
garantindo -lhes, assim, a possibilidade de criarem,
por sua iniciativa, um complemento aos orçamentos
dos seus agregados familiares.
Já a vertente educativa do projeto decorre das vantagens associadas à cedência dos espaços destinados
à prática da horticultura e que consistem na dinamização do trabalho e convívio comunitário, na sensibilização das boas práticas agrícolas e no estímulo
à promoção do ambiente, mediante a preservação e
conhecimento da natureza.
Por conseguinte, a presente proposta de regulamento
«Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares», integrada num conjunto de medidas de intervenção social delineadas pelo executivo municipal permanente, tem o condão de fomentar o trabalho e convívio
comunitário, bem como o contacto da comunidade
local com a natureza, ao mesmo tempo que são impulsionadas as práticas agrícolas com redução de resíduos e de impactos ambientais, favorecendo a adoção de hábitos de consumo e de vida mais saudáveis
e também criar resiliências aos incêndios florestais.
Por último, sublinha-se que os custos que a aplicação deste Regulamento representa para o município
são encarados como um investimento no desenvolvimento humano da população, propiciando uma visão
mais saudável, um estímulo à promoção do ambiente
e uma iniciativa à produção agrícola tradicional local.
Considerando então que o Município de Vila Nova
de Poiares tem competência, através da sua Câmara Municipal, para apoiar atividades de natureza
social, cultural e educativa, incluindo aquelas que
contribuam para a promoção do ambiente e o bem
-estar das populações, de acordo com o disposto na
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, com alterações introduzidas pela
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho. E tendo igualmente
em atenção que o Município de Vila Nova de Poiares pode, por via da sua Câmara Municipal, prestar
apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, nas
condições constantes de regulamento municipal,
conforme previsto na alínea v) do n.º 1 do citado artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com
alterações introduzidas pela Lei n.º 69/2015, de 16
de julho, propõe -se elaborar a presente proposta de
regulamento das Hortas Comunitárias de Vila Nova
de Poiares.
Assim sendo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelos artigos 241.º da Constituição da República Portuguesa, e 25.º, n.º 1, alínea
g), e 33.º, n.º 1, alínea k), ambos da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, foi elaborado, com fundamento
no artigo 33.º, n.º 1, alíneas u) e v), da referida Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, o presente regulamento
das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares.
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1.º | Lei Habilitante
O presente regulamento municipal assenta na legitimação conferida pelo disposto nos artigos 241.º da
Constituição da República Portuguesa, 25.º, n.º 1,
alínea g), e 33.º, n.º 1, alíneas k), u) e v) do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e procede do
exercício das atribuições previstas nas alíneas h) e
k) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo diploma legal.
Artigo 2.º | Objeto
O presente regulamento municipal estabelece as
regras de participação no projeto «Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares», designadamente as
condições de acesso e utilização dos terrenos disponibilizados ao abrigo desse projeto.
Artigo 3.º | Projeto
1. O projeto «Hortas Comunitárias de Vila Nova de

Poiares» permite a disponibilização a particulares de
terrenos da propriedade do Município de Vila Nova
de Poiares e/ou outros terrenos privados, divididos
em talhões de utilização individual, para a prática da
horticultura ou atividade agrícola de subsistência.
2. A utilização por particulares de talhões de terrenos disponibilizados no âmbito do projeto «Hortas
Comunitárias de Vila Nova de Poiares» implica a
aceitação das normas do presente regulamento e a
assinatura do acordo de utilização previsto no artigo
21.º, bem como a renúncia a qualquer tipo de indemnização ou compensação por quaisquer benfeitorias
eventualmente introduzidas nos talhões de terrenos
disponibilizados.
Artigo 4.º | Objetivos
A implementação das «Hortas Comunitárias de Vila
Nova de Poiares» tem como objetivos, designadamente:
a) Complementar as fontes de subsistência alimentar das famílias mais desfavorecidas ou vulneráveis;
b) Fomentar a prática da horticultura como atividade pedagógica, criativa ou de recreio, de natureza comunitária;
c) Fomentar a preservação das práticas agrícolas
tradicionais;
d) Fomentar a utilização da compostagem e a redução de resíduos;
e) Promover hábitos de alimentação saudável,
através do cultivo de produtos hortícolas para
consumo próprio;
f) Tornar os espaços mais resilientes aos incêndios
florestais;
g) Sensibilizar e educar a população para o respeito e defesa do ambiente;
h) Sensibilizar a população para os benefícios do
cultivo de produtos hortícolas;
i) Fomentar o espírito comunitário na utilização
de espaços, quer da propriedade do Município de
Vila Nova de Poiares, quer de propriedades privada e na manutenção dos mesmos;
j) Promover o espírito de convívio, através da utilização dos espaços; e
k) Incentivar a requalificação ambiental de terrenos da propriedade do Município de Vila Nova
de Poiares abandonados, subaproveitados ou com
uso inadequado.
Artigo 5.º | Definições
Para efeitos de aplicação do presente regulamento,
entende -se por:
a) «Agricultura tradicional»: o modo de produção
agrícola praticada em minifúndio (ou seja, numa
pequena parcela) e onde se pratica a policultura
(ou seja, o cultivo de vários produtos no mesmo
local); Utiliza técnicas rudimentares (uso da enxada, arado, etc.), artesanais e ancestrais e tem como
objetivo de produção o autoconsumo e subsistência das famílias que a praticam;
b) «Agregado familiar»: o núcleo familiar do
utilizador, que integra todos os parentes e afins,
em linha reta e em linha colateral, que vivam em
comunhão de mesa e habitação e tenham estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e
partilha de recursos;
c) «Formador»: a pessoa responsável pela formação dos utilizadores da horta comunitária;
d) «Formando»: o utilizador que frequenta ações
de formação relativamente à agricultura e aplicação de técnicas de cultivo, para aquisição de conhecimentos e competências a colocar em prática
na horta comunitária;
e) «Gestor de projeto»: a pessoa responsável
pela gestão da horta comunitária, a quem cabe
promover as diligências necessárias tendo em
vista, nomeadamente, a seleção e formação dos
utilizadores, a atribuição de talhões de terrenos,
o acompanhamento das atividades desenvolvidas
na horta comunitária, bem como a fiscalização
do cumprimento das normas do presente regulamento e do clausulado do respetivo acordo de
utilização;
f) «Horta comunitária»: o espaço dividido em talhões, destinado à prática da horticultura e agricultura tradicional e que deve ser utilizado como
meio generativo de autossuficiência complemen-
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tar de necessidades alimentares da população;
g) «Talhão»: o terreno demarcado fisicamente e
atribuído individualmente a um utilizador;
h) «Utilizador»: a pessoa singular que cultiva e
mantém cultivado o talhão de terreno da Hortas
Comunitárias que lhe foi atribuído, seguindo os
princípios da agricultura tradicional e cumprindo
as normas do presente regulamento e o clausulado
do respetivo acordo de utilização.
CAPÍTULO II
Hortas Comunitárias
Artigo 6.º | Propriedades
As Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares são
instaladas em terrenos da propriedade do Município
de Vila Nova de Poiares e/ou em terrenos privados.
Artigo 7.º | Áreas
1. As Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares
integram as seguintes áreas:
a) Talhões individuais, que compreendem áreas
de cultivo viáveis a explorarem pelo utilizador e
elementos do seu agregado familiar, exercendo os
direitos e cumprindo os deveres estabelecidos no
presente regulamento e no acordo de utilização;
b) Zona de passagem, que permite a circulação
no interior das hortas comunitárias, devendo estar
desimpedidas e em bom estado de conservação;
c) Zona de compostagem, que permite a decomposição e a reciclagem da matéria orgânica contida em resíduos de origem vegetal;
d) Zona de armazenamento, que permite o depósito e guarda de utensílios, instrumentos e equipamentos de uso agrícola;
e) Zona de convívio/formação.
2. A delimitação das áreas dos talhões individuais
é aprovada por despacho do Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares, sob proposta do
gestor de projeto.
Artigo 8.º | Produtos Cultiváveis
1. Nas Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares
pode ser cultivado qualquer conjunto de produtos
agrícolas tradicionais, tais como alface, tomate, couve entre outros legumes e vegetais, ervas aromáticas ou medicinais, potenciando as consociações dos
produtos de acordo com os princípios da agricultura
tradicional.
2. O cultivo de espécies tropicais na Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares depende de prévia
autorização do gestor de projeto.
3. Os produtos e sementes cultivados nas Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares são para consumo próprio ou para troca com outros utilizadores das
Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares ou em
eventos de promoção de horticultura, não podendo
em qualquer caso ser comercializados.
Artigo 9.º | Custos
A participação nas ações de formação sobre agricultura e técnicas de cultivo de produtos, bem como a
utilização das Hortas Comunitárias de Vila Nova de
Poiares, é gratuita para os utilizadores.
Artigo 10.º | Gestão
1. A gestão das Hortas Comunitárias de Vila Nova
de Poiares é assegurada através da cooperação intersectorial dos serviços municipais, em que compete:
a) Aos Serviços da Ação Social assegurar a organização e gestão dos processos respeitantes aos
procedimentos administrativos tendentes à seleção de candidaturas para atribuição de talhões de
terrenos; e
b) Aos Serviços de Recursos Florestais e de Proteção Ambiental executar as operações necessárias para delimitar os talhões de terrenos e as
áreas afetas às Hortas Comunitárias de Vila Nova
de Poiares, promover a formação indispensável
e acompanhar as atividades desenvolvidas pelos
utilizadores; e
c) Aos Serviços de Policia Municipal para a fiscalização do cumprimento das normas do presente
regulamento e do clausulado dos respetivos acordos de utilização.
2. O exercício das competências previstas no número anterior é coordenado pelo gestor de projeto, que

é designado por despacho do Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares.
CAPÍTULO III
Procedimento de Admissão de
Candidaturas e Seleção de Candidatos
Artigo 11.º | Abertura do
Período de Candidaturas
1. A abertura do período de candidaturas à atribuição
de talhões de terrenos das Hortas Comunitárias de
Vila Nova de Poiares é determinada por despacho
do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares.
2. O Município de Vila Nova de Poiares publicita, através de aviso afixado nos lugares do estilo e
no seu sítio institucional na internet, a abertura do
período de candidaturas à atribuição de talhões de
terrenos das Hortas Comunitárias de Vila Nova de
Poiares.
3. O aviso de publicitação referido no número anterior deve conter, nomeadamente, os seguintes elementos:
a) Descrição das características dos talhões dos
terrenos das Hortas Comunitárias de Vila Nova de
Poiares a atribuir;
b) Entidade a quem dirigir as candidaturas;
c) Prazo de apresentação das candidaturas;
d) Local de apresentação das candidaturas;
e) Documentos a apresentar pelos candidatos;
f) Critérios de seleção dos candidatos;
g) Composição do júri; e
h) Outras informações relevantes para a formalização das candidaturas.
4. Os interessados que pretendam candidatar -se
deverão preencher na íntegra e corretamente a ficha de candidatura, que será disponibilizada no
site institucional do Município de Vila Nova de
Poiares na internet ou no Sector da Ação Social,
e entregar os documentos instrutórios solicitados
no aviso de publicitação de abertura do período de
candidaturas.
Artigo 12.º | Candidatos
1. Podem candidatar -se à atribuição de um talhão
de terreno das Hortas Comunitárias de Vila Nova de
Poiares para cultivo de produtos hortícolas, todos os
cidadãos maiores de idade, residentes no concelho
de Vila Nova de Poiares, há pelo menos um ano à
data da apresentação da sua candidatura, que não
detenham ou possuam qualquer terreno para cultivo na área territorial do Município de Vila Nova de
Poiares.
2. São candidatos preferenciais, com prioridade na
atribuição de talhão de terreno das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares, os que preencham, pelo
menos, um dos seguintes requisitos de prevalência:
a) Ter rendimento per capita igual ou inferior ao
salário mínimo nacional;
b) Ser beneficiário de apoios sociais, nomeadamente em matéria de rendimento social de inserção, habitação social e/ou cantina social;
c) Estar desempregado;
d) Ser reformado/pensionista; ou
e) Pertencer a família numerosa (a partir de 5 elementos).
Artigo 13.º | Admissão de Candidatos
1. Só podem ser admitidos os candidatos que:
a) Apresentem a sua candidatura e todos os elementos instrutórios exigíveis até ao termo do prazo previsto no aviso de publicitação da abertura
do período de candidaturas;
b) Sejam maiores de idade;
c) Sejam residentes no concelho de Vila Nova de
Poiares, há pelo um ano à data da apresentação da
sua candidatura;
d) Não sejam detentores ou possuidores de qualquer terreno para cultivo na área territorial do Município de Vila Nova de Poiares; e
e) Não integrem agregado familiar que tenha um
elemento que seja detentor ou possuidor de terreno para cultivo na área territorial do Município de
Vila Nova de Poiares.
2. Para permitir a comprovação do mencionado nas
alíneas d) e e) do número anterior, deve ser apresentada declaração sob compromisso de honra subscrita

pelo interessado, que ateste:
a) Que o candidato não é detentor ou possuidor de
qualquer terreno para cultivo na área territorial do
Município de Vila Nova de Poiares; e
b) Que o candidato não integra agregado familiar
que tenha um elemento que seja detentor ou possuidor de terreno para cultivo na área territorial do
Município de Vila Nova de Poiares.
Artigo 14.º | Apresentação de Candidaturas
1. Após o término do prazo para a apresentação
de candidaturas, os candidatos são notificados da
admissão ou não admissão da sua candidatura e é
divulgada a lista das candidaturas admitidas e não
admitidas no site institucional do Município de Vila
Nova de Poiares, na Internet.
2. Se no prazo fixado para o efeito não forem apresentadas candidaturas em número suficiente para
atribuição de todos os talhões de terrenos disponíveis
na Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares, são
admitidas a todo o tempo outras candidaturas, que
serão avaliadas nos termos dos artigos 14.º e 16.º do
presente regulamento.
Artigo 15.º | Critérios de Seleção
1. Na seleção dos candidatos para atribuição de talhões de terrenos das Hortas Comunitárias de Vila
Nova de Poiares são aplicados, numa primeira fase,
os seguintes critérios de prioridade:
a) Ter rendimento “per capita” igual ou inferior ao
salário mínimo nacional;
b) Ser beneficiário de apoios sociais, nomeadamente em matéria de rendimento social de inserção, habitação social e/ou cantina social;
c) Estar desempregado;
d) Ser reformado/pensionista; ou
e) Pertencer a família numerosa (a partir de 5 elementos).
2. Para efeitos de desempate, ou não havendo candidatos que cumpram os requisitos de prioridade mencionados no número anterior, são aplicados sucessivamente, numa segunda fase, os seguintes critérios
gerais:
a) Proximidade da área de residência do candidato relativamente às Hortas Comunitárias de Vila
Nova de Poiares;
b) Ordem de receção da candidatura na Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares, atendendo ao
dia e número do registo de entrada do documento
(entrega pessoal, por correio postal ou por correio
eletrónico); e
c) Outros critérios definidos no aviso de publicitação da abertura do procedimento de apresentação
de candidaturas e seleção de candidatos.
Artigo 16.º | Decisão de Atribuição de Talhão
1. A decisão sobre a atribuição de talhão de terreno
das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares
para cultivo de produtos hortícolas é da competência
do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, mediante despacho de deferimento sobre o
pedido contido na candidatura, tendo por base o relatório final de seleção de candidatos.
2. A tomada da decisão referida no número anterior
é precedida da realização da audiência prévia dos
interessados.
3. A decisão referida no n.º 1 é notificada, com os
respetivos fundamentos, ao candidato selecionado.
Artigo 17.º | Condições de Atribuição
Sem prejuízo de outras condições que possam ser
especificamente estabelecidas, a cada candidato ou
agregado familiar selecionado apenas pode ser atribuído um talhão de terreno das Hortas Comunitárias
de Vila Nova de Poiares.
Artigo 18.º | Validade do Procedimento
1. O prazo de validade do procedimento de seleção
de candidatos prolonga -se até 90 dias a contar da
data da assinatura do acordo de utilização referido
no artigo 20.º do presente regulamento.
2. Caso se verifique alguma desistência durante o
prazo de validade do procedimento de seleção de
candidatos, os talhões de terrenos das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares podem ser atribuídos a outros candidatos, em função da respetiva
ordenação na classificação final.
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CAPÍTULO IV
Contratualização
Artigo 19.º | Regra Geral
A participação de qualquer particular no âmbito
do projeto «Hortas Comunitárias de Vila Nova de
Poiares» implica a aceitação das normas do presente
regulamento e a assinatura do acordo de utilização
previsto no artigo seguinte, bem como a renúncia a
qualquer tipo de indemnização ou compensação por
quaisquer benfeitorias eventualmente introduzidas
no talhão de terreno disponibilizado, nomeadamente pela plantação de árvores de fruto e cultivo de
produtos hortícolas, que findo o acordo constituirão
propriedade do Município de Vila Nova de Poiares
e/ou dos respetivos proprietários que entretanto
também disponibilizaram os seus terrenos para o
projeto.
Artigo 20.º | Acordo de Utilização
1. O candidato que obtenha a atribuição de um talhão
de terreno das Hortas Comunitárias de Vila Nova de
Poiares deve, no prazo de 10 dias úteis a contar da
data da receção da notificação referida no n.º 3 do
artigo 16.º, subscrever um acordo de utilização, nos
termos propostos pelo Município de Vila Nova de
Poiares.
2. Com a assinatura do acordo de utilização, o utilizador passa a poder iniciar a sua atividade nas Hortas
Comunitárias de Vila Nova de Poiares, embora vinculado ao cumprimento dos seus deveres previstos
no acordo ou neste regulamento.
3. O acordo de utilização é válido pelo prazo de um
ano, a contar da data da sua assinatura, sendo passível de renovação por iguais períodos, sempre a pedido do utilizador, com a antecedência de 30 dias em
relação ao término do prazo em curso, e desde que
se mantenham as circunstâncias de facto e de direito
que justificaram a atribuição de talhão de terreno das
Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares.
4. A não celebração do acordo de utilização referido nos números anteriores, por motivos imputáveis
ao candidato, determina a caducidade da decisão de
atribuição de talhão de terreno das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares.
Artigo 21.º | Responsabilidade
1. Com a celebração do acordo de utilização previsto
no artigo anterior, o utilizador de talhão de terreno
disponibilizado assume total responsabilidade pelos
acidentes pessoais ou prejuízos provocados a terceiros decorrentes da sua atividade nas Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares.
2. O Município de Vila Nova de Poiares não é responsável por quaisquer utensílios, instrumentos e
equipamentos agrícolas ou outros bens depositados
nas instalações de apoio destinadas para esse fim.
3. O Município de Vila Nova de Poiares não é responsável pelos prejuízos ou danos causados aos utilizadores pela ocorrência de eventuais furtos, roubos
ou atos de vandalismo praticados por terceiros nas
Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares, que
deverão ser comunicados às competentes autoridades policiais.
Artigo 22.º | Cessação do Acordo
1. O Município de Vila Nova de Poiares pode, em
qualquer altura, fundamentadamente, resolver unilateralmente o acordo de utilização, nomeadamente
por razões de interesse público ou quando considere
que o utilizador não está a cumprir com os seus deveres contratuais e/ou regulamentares, sem que haja
lugar ao pagamento de qualquer indemnização ou
compensação.
2. O utilizador pode, a qualquer momento, fundamentadamente, resolver unilateralmente o acordo de
utilização e restituir o talhão de terreno disponibilizado, devendo, para tanto, informar o Município
de Vila Nova de Poiares com a antecedência de 30
dias em relação à data da cessação do acordo, não
podendo reclamar qualquer indemnização seja a que
título for, nomeadamente por eventuais benfeitorias
realizadas no local.
3. Na data de cessação do acordo de utilização, o utilizador fica obrigado a restituir o talhão de terreno
disponibilizado nas mesmas condições em que este
lhe foi entregue, devendo encontrar -se assegurada
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a correta manutenção dos utensílios, instrumentos,
equipamentos e infraestruturas de uso comum disponibilizados no âmbito do projeto «Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares».
4. Em caso de incumprimento do disposto no número anterior, o utilizador é responsável pelo pagamento ao Município de Vila Nova de Poiares de uma
indemnização no valor dos eventuais danos ou prejuízos causados em utensílios, instrumentos, equipamentos e infraestruturas de uso comum.
5. A resolução unilateral do acordo de utilização por
iniciativa do utilizador, que não seja formalizada por
escrito ou sem fundamento, pode justificar a aplicação de sanções nos termos do artigo 28.º do presente
regulamento.
CAPÍTULO V
Direitos, Deveres e Proibições
Artigo 23.º | Deveres do Município de
Vila Nova de Poiares
1. Assistem ao Município de Vila Nova de Poiares,
no âmbito das Hortas Comunitárias de Vila Nova de
Poiares, os seguintes deveres:
a) Disponibilizar os talhões de terrenos devidamente delimitados, com área variável, para a prática de agricultura tradicional;
b) Promover, se necessário, a vedação das instalações da Hortas Comunitárias de Vila Nova de
Poiares; e
c) Assegurar a fiscalização do cumprimento do
clausulado do acordo de utilização e das normas
previstas no presente regulamento.
Artigo 24.º | Direitos do Utilizador
1. Constituem direitos dos utilizadores das Hortas
Comunitárias de Vila Nova de Poiares:
a) Dispor, a título precário, de um talhão de terreno cultivável para a prática de agricultura;
b) Utilizar utensílios e instrumentos agrícolas;
c) Frequentar as ações de formação sobre agricultura e aplicação de técnicas de cultivo.
Artigo 25.º | Deveres do Utilizador
1. Constituem deveres dos utilizadores das Hortas
Comunitárias de Vila Nova de Poiares:
a) Iniciar o cultivo do talhão de terreno que lhe foi
atribuído, no prazo máximo de 15 dias úteis, após
a celebração do acordo de utilização previsto no
artigo 20.º do presente regulamento;
b) Cultivar o talhão de terreno de acordo com as
condicionantes previstas no acordo de utilização e
neste regulamento;
c) Cultivar qualquer produto vegetal, ervas aromáticas ou medicinais, respeitando os princípios
da agricultura tradicional;
d) Cultivar o talhão de terreno de forma ininterrupta, exceto quando as alterações climatéricas o
impossibilitem ou devido à necessidade de pousio
do terreno;
e) Garantir que as estacarias utilizadas não implicam o sombreamento dos talhões de terrenos
vizinhos;
f) Garantir que as culturas realizadas não interferem com os talhões de terrenos vizinhos, nem com
as áreas comuns das Hortas Comunitárias de Vila
Nova de Poiares;
g) Zelar pela qualidade dos produtos hortícolas
cultivados;
h) Utilizar exclusivamente técnicas e práticas de
agricultura;
i) Praticar técnicas de compostagem;
j) Utilizar os resíduos vegetais produzidos nas
Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares
como fertilizante do solo;
k) Garantir a segurança, salubridade, limpeza e
conservação em boas condições do talhão e das
instalações de apoio, bem como dos acessos,
áreas, equipamentos, utensílios e instrumentos de
uso comum;
l) Usar as áreas comuns das Hortas Comunitárias
de Vila Nova de Poiares de forma ordeira, respeitando as regras de convivência social;
m) Fazer um uso prudente e racional da água, evitando desperdícios durante a rega;
n) Fazer um uso prudente e correto dos utensílios,
instrumentos e equipamentos agrícolas;
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o) Guardar os utensílios, instrumentos e equipamentos agrícolas em instalações de apoio destinadas para esse fim;
p) Assumir a total responsabilidade pelos acidentes pessoais ou prejuízos provocados a terceiros,
quando resultantes da sua atividade agrícola;
q) Frequentar todas as ações de formação sobre
agricultura e aplicação de técnicas de cultivo;
r) Respeitar o parcelamento definido pelo gestor
de projeto e não descaracterizar ou danificar as
Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares ou
as suas instalações;
s) Informar o gestor de projeto de qualquer irregularidade detetada nas Hortas Comunitárias de Vila
Nova de Poiares, que contrarie os princípios da
agricultura ou que envolva a violação dos deveres
de outros utilizadores;
t) Acatar e respeitar as instruções, diretivas e
orientações emanadas pelo gestor de projeto; e
u) Acatar e respeitar as regras do presente regulamento.
2. O incumprimento dos deveres previstos no número anterior pode justificar a aplicação de sanções nos
termos do artigo 28.º do presente regulamento.
Artigo 26.º | Proibições
1. É proibido aos utilizadores das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares:
a) Praticar atos contrários à ordem pública;
b) Cultivar espécies vegetais legalmente proibidas, designadamente as que possuem características estupefacientes;
c) Cultivar espécies vegetais em violação do disposto no artigo 8.º do presente regulamento;
d) Plantar árvores ou arbustos de grande dimensão;
e) Utilizar variedades agrícolas geneticamente
modificadas - transgénicas;
f) Construir ou ocupar o talhão de terreno disponibilizado com quaisquer estruturas ou alterar as
previamente existentes, incluindo vedações, estacarias, estufas ou abrigos móveis, sem prévia e
expressa autorização formal do gestor de projeto;
g) Construir ou ocupar o talhão de terreno disponibilizado com abrigos ou instalações para animais domésticos ou não domésticos;
h) Circular com qualquer veículo motorizado no
interior das Hortas Comunitária de Vila Nova de
Poiares, sem prévia e expressa autorização formal
do gestor de projeto;
i) Jogar à bola, utilizar bicicletas e skates ou praticar outras atividades que possam danificar o espaço e as instalações das Hortas Comunitárias de
Vila Nova de Poiares;
j) Introduzir, manter ou guardar nas instalações
das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares
quaisquer objetos de utilização não agrícola;
k) Realizar qualquer atividade que ponha em causa a segurança de pessoas e bens;
l) Vender ou expor com fins comerciais, quaisquer
produtos cultivados nas Hortas Comunitárias de
Vila Nova de Poiares;
m) Ceder a terceiros, sob qualquer forma e a título
gratuito ou oneroso, o talhão de terreno disponibilizado;
n) Recorrer a terceiros para cultivar o talhão de
terreno disponibilizado, com exceção dos membros do agregado familiar;
o) Abandonar o talhão de terreno disponibilizado,
sem qualquer justificação, por período superior a
dois meses; e
p) Violar qualquer das disposições constantes do
acordo de utilização ou do presente regulamento.
2. A violação das proibições previstas no número
anterior pode justificar a aplicação de sanções nos
termos do artigo 28.º do presente regulamento, designadamente a resolução unilateral do acordo de
utilização por iniciativa do Município de Vila Nova
de Poiares, com a consequente restituição do talhão
de terreno disponibilizado.
CAPÍTULO VI
Fiscalização e Sanções
Artigo 27.º | Fiscalização
1. Sem prejuízo das competências de fiscalização
atribuídas por lei a outras autoridades administrati-
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vas e policiais, a competência para a fiscalização do
cumprimento das normas do presente regulamento
pertence ao Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares.
2. No exercício da atividade de fiscalização, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
é auxiliado pelo gestor de projeto e outros funcionários do Município de Vila Nova de Poiares, nomeadamente a Policia Municipal a quem incumbe
preparar e executar as suas decisões.
3. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares pode ainda solicitar a colaboração de
quaisquer autoridades administrativas ou policiais,
sempre que o julgue necessário ao exercício das suas
funções de fiscalização.
Artigo 28.º | Sanções
1. O não cumprimento pelos utilizadores da Horta
Comunitária de Vila Nova de Poiares do disposto no
presente regulamento e do clausulado do acordo de
utilização pode dar origem, em função da gravidade
da infração e da culpa do agente, à aplicação das seguintes sanções:
a) Repreensão escrita;
b) Resolução unilateral do acordo de utilização; e
c) Inibição temporária de candidatura e participação no projeto «Horta Comunitária de Vila Nova
de Poiares», por um período até dois anos.
2. A repreensão escrita é aplicada pelo gestor de projeto quando se verifique:
a) O incumprimento sem gravidade das disposições do acordo de utilização ou do presente regulamento;
b) A culpa leve do agente; e
c) A possibilidade do agente proceder à regularização da não conformidade detetada ou à reparação dos danos causados a terceiros.
3. A repreensão escrita pode justificar a resolução
unilateral do acordo de utilização por iniciativa do
Município de Vila Nova de Poiares, sempre que
ocorram, no mínimo, 3 repreensões escritas durante
cada ano de vigência do acordo de utilização.
4. As sanções previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1
apenas podem ser aplicadas por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
sob proposta do gestor de projeto, quando o utilizador tenha praticado a infração com grave violação
dos deveres contratuais e regulamentares que lhe são
inerentes.
5. Há sempre lugar à aplicação da sanção prevista na
alínea b) do n.º 1 quando se verifique:
a) A prestação de falsas informações ou declarações, no âmbito do processo de candidatura para
atribuição de talhão de terreno das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares;
b) O incumprimento reiterado de um ou vários
deveres previstos no acordo de utilização ou no
presente regulamento;
c) A prática de atos contrários à ordem pública;
d) O cultivo de espécies vegeta legalmente proibidas, com características estupefacientes;
e) O cultivo, de espécies vegetais, em violação do
disposto no artigo 8.º do presente regulamento;
f) A utilização de variedades agrícolas geneticamente modificadas — transgénicas;
g) A realização de qualquer atividade que ponha
em causa a segurança de pessoas e bens;
h) A venda ou exposição com fins comerciais de
quaisquer produtos cultivados nas Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares;
i) A cedência a terceiros, sob qualquer forma e a
título gratuito ou oneroso, do talhão de terreno
disponibilizado;
j) O recurso a terceiros para cultivar o talhão de
terreno disponibilizado, com exceção dos membros do agregado familiar; e
k) O abandono do talhão de terreno disponibilizado, sem qualquer justificação, por período superior a dois meses.
6. A aplicação das sanções previstas nas alíneas a), b)
e c) do n.º 1 carece da realização da audiência prévia
do interessado, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
7. A aplicação da sanção prevista na alínea b) do n.º
1, que pode ser cumulada com a fixação de inibição
temporária de candidatura e participação no projeto «Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares»,

implica a restituição do talhão de terreno disponibilizado, sem que haja lugar ao pagamento de qualquer
indemnização ou compensação por parte do Município de Vila Nova de Poiares.
8. As sanções previstas no presente artigo são diretamente aplicáveis aos utilizadores de talhões de terrenos das Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares, ainda que os comportamentos que impliquem o
desrespeito do disposto no presente regulamento e/
ou do clausulado do respetivo acordo de utilização
tenham sido adotados por membros do seu agregado
familiar.
Artigo 29.º | Restituição de Talhão de Terreno
1. Sempre que um acordo de utilização seja resolvido unilateralmente pelo Município de Vila Nova de
Poiares, nomeadamente por via da aplicação da sanção prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior,
o utilizador deve ser notificado para, no prazo de 20
dias úteis a contar da data da receção da notificação,
efetuar a recolha dos produtos cultivados e proceder
à restituição do talhão de terreno nas condições em
que o mesmo lhe foi entregue.
2. Caso o utilizador não desocupe o talhão de terreno
disponibilizado no prazo previsto no número anterior, sem qualquer justificação plausível, o Município de Vila Nova de Poiares procederá à sua desocupação coerciva, não assistindo ao utilizador qualquer
direito a indemnização ou compensação, nomeadamente por eventuais prejuízos ou danos causados
pela execução coerciva da referida diligência.
3. As quantias relativas às despesas que o Município
de Vila Nova de Poiares tenha de suportar com a desocupação coerciva do talhão de terreno disponibilizado são imputáveis ao utilizador.
4. Quando as despesas referidas no número anterior
não forem pagas voluntariamente no prazo de 20
dias úteis a contar da notificação para o efeito, são
cobradas coercivamente.
5. O utilizador pode ainda ser responsabilizado pelo
pagamento de indemnização a favor do Município
de Vila Nova de Poiares, no valor dos eventuais danos ou prejuízos causados em utensílios, equipamentos e infraestruturas de uso comum.
CAPÍTULO VII
Disposições Finais
Artigo 30.º | Confidencialidade
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, garante toda a confidencialidade no tratamento dos dados
pessoais constantes dos processos administrativos
instruídos nos termos do presente regulamento.
Artigo 31.º | Relatório Anual
Anualmente é elaborado, pelo Gestor do Projeto,
um relatório síntese sobre a monitorização do projeto «Hortas Comunitárias de Vila Nova de Poiares»,
face aos objetivos previstos no artigo 4.º do presente
regulamento.
Artigo 32.º | Delegação e
Subdelegação de Competências
As competências neste regulamento cometidas ao
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares podem ser delegadas no Vereador responsável pelo pelouro da ação social.
Artigo 33.º | Normas Supletivas
Sem prejuízo dos princípios gerais de direito, aplicam -se subsidiariamente ao presente regulamento
as disposições do Código do Procedimento Administrativo.
Artigo 34.º | Dúvidas e Omissões
Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente regulamento ou
de qualquer acordo de utilização, que não possam ser
resolvidos pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são decididos por
deliberação da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares.
Artigo 35.º | Entrada em Vigor
O presente regulamento entra em vigor no primeiro
dia útil seguinte à sua publicação no Diário da República.

DESTAQUE

ESPETÁCULOS
O cartaz de espetáculos foi um dos mais conhecidos e
diversificados das última edições, contribuindo para
as verdadeiras ‘enchentes’ de público, proporcionando
momentos de efusiva alegria como o documentado na
foto ao lado. Pelo palco 1 passaram artistas como Richie
Campbell, Anjos (foto página 15) e DJ Alvim.
A animação continuou sempre ‘noite dentro’ com DJ’s,
desde 80’s Trópico Session (Dj Nanuno, Dj Rogério Lima
e DJ John Dry), DJ Alex G, DJ Xano Cavaleiro, DJ Crums e
DJ Dartu.
O primeiro dia foi ainda o dia de consagração do
primeiro prémio do I concurso de bandas de garagem,
promovido pelo Município, com a atuação da banda
vencedora, os Moody Traffic.
Pelo Palco 2 passaram ainda espetáculos de encontros
de música tradicional, teatro de rua e atuações de grupos como SkáCá e “Fado ao Centro”.

SOLIDARIEDADE
A empresa de desportos de aventura, Capitão Dureza
esteve presente na Poiartes não só com um stand, mas
também com uma parede de escalada e rapel. As receitas provenientes destas duas atividades foram doadas à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Vila Nova de Poiares.
FOTOSLENTE

URBAN NIGHT TRAIL
A POIARTES também foi palco para a realização da última prova do Circuito Concelhio de Corrida, organizado
pela ARSM ao longo do ano e que contou com 4 provas
- em Fevereiro aquando do POIARESTRAIL, na freguesia
de S.Miguel, em Abril, durante as comemorações do 25
de Abril, na freguesia de Arrifana, em junho na freguesia de Lavegadas e, por último, na freguesia de Poiares
(Santo André) durante a edição 2016 da POIARTES.

PASSEIO MOTARD
Como é habitual, o Grupo Motard de Vila Nova de
Poiares organizou o Passeio de Motas e Motorizadas
Antigas, na sua IX edição, com mais de duas centenas
de participantes. A partida foi dada no Largo Dr. Daniel
de Matos, com passagem pelo Carvalho (foto) e ‘pit
stop’ em plena Poiartes.

ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS
No palco 2, a par das diferentes atuações de teatro e
grupos de música tradicional, houve ainda espaço para
a realização de um encontro de bandas filarmónicas.
Esta iniciativa contou com a presença da banda anfitriã,
Filarmónica Fraternidade Poiarense, acompanhada da
Fialrmónica São João das Areias e da Sociedade Banda
Republicana Marcial Nabantina, de Tomar, que proporcionaram momentos musicais de grande qualidade.

CULTURA

DESPORTO

Foram variadas as atividades de âmbito cultural ao
longo da Poiartes, das quais se destacam o Encontro
de Música Tradicional, com a presença dos Talentos na
Maturidade (na foto), Grupo de Música Tradicional IH e
o Grupo Eterna Juventude. Também o teatro saiu à rua,
com a Companhia Marimbondo a apresentar “O Rei Vai
Nú”.

A atividade desportiva foi uma constante também durante esta POIARTES 2016, onde foi possível experimentar a adrenalina de algumas atividades radicais, como
escalada, rappel e slide, a cargo da empresa Capitão
Dureza, mas também frequentar uma aula de zumba
ou participar em demonstrações de karaté pelo Karaté
Shukokai de Poiares e judo pela Secção da ARSM.
28 de novembro de 2016
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AMBIENTE / EDUCAÇÃO

A

Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de
Matos hasteou a “Bandeira
Verde Eco-Escolas”, galardão
atribuído no âmbito do programa com o mesmo nome,
momento que serviu também de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por
professores, alunos, direção do Agrupamento, técnicos, auxiliares e Câmara Municipal, entidades que contribuíram para
que esta distinção fosse uma realidade.
Refira-se que foram diversas as tipologias
às quais o estabelecimento escolar concorreu, nomeadamente Resíduos, Energia,
Agricultura Biológica e Alimentação Saudável e Sustentável. Nesse sentido foram
promovidas as mais variadas iniciativas
que se enquadraram nas áreas a concurso,
e que culminaram na atribuição do galardão “Bandeira Verde Eco-Escolas”.
Visivelmente satisfeita com esta distinção
estava a Presidente do Agrupamento de
Escolas de Vila Nova de Poiares, Eduarda
Carvalho, que fez questão de enaltecer o
envolvimento de todos, agradecendo “o
empenho que permitiu que a nossa Escola
conseguisse receber este galardão”.
Também o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques aproveitou a ocasião para
“endereçar os mais sinceros parabéns a
todos os que contribuíram para que hoje
possamos estar presentes nesta cerimónia.
A Câmara Municipal não podia estar mais
contente com o desempenho e o sucesso

O

ECOLOGIA

Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos
hasteou “Bandeira Verde”
alcançado”.
Acompanhado pelo Vice-Presidente Artur
Santos, com o Pelouro da Educação, João
Miguel Henriques aproveitou para destacar a “grande mensagem que devemos
retirar desta distinção, nomeadamente

Município de Vila Nova de
Poiares aderiu e formalizou
a integração no programa
EPIS – Empresários para a
Inclusão Social, destinado
a apoiar os alunos do primeiro ciclo do
ensino básico, identificando necessidades
de ajuda logo no início do primeiro ciclo,
permitindo uma prevenção precoce do
abandono e insucesso escolar.
A adesão do Município a este programa foi
aprovada em Assembleia Municipal, por
proposta da Câmara Municipal, onde já tinha sido igualmente aprovada, recolhendo
a unanimidade de todos nesta aposta do
Executivo e granjeando elogios de todas as
forças políticas representadas em ambos
os órgãos, significando uma importante e
inovadora aposta no setor da educação.
Para o Município, importa falar do projeto
como promoção do sucesso escolar, em

vez de combate ao abandono e insucesso
escolar visto que, felizmente, a questão
do abandono e insucesso escolar não se
coloca com especial relevância no concelho. Pretende-se sim, que a ajuda e apoio
aos alunos, de forma a promover as suas
capacidades de aquisição de conhecimentos e competências, favorecendo e
promovendo o ‘sucesso escolar’ dos alunos
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a necessidade de que todos devemos ter
uma atitude de defesa e salvaguarda do
meio ambiente, todos os dias sem exceção.
Só assim será possível proteger o Planeta”.
“Este tipo de comportamentos terá um
impacto direto na qualidade de vida de

APOSTA NA EDUCAÇÃO

Poiares integra “EPIS”
e aposta na promoção
do sucesso escolar

28 de novembro de 2016

acompanhados e dos restantes elementos
das suas turmas.
Vila Nova de Poiares é um dos três municípios da CIM - Região de Coimbra com
o programa EPIS, o qual a nível nacional,
abrange um total de 84 turmas de 47 escolas públicas e inclui mais de 5.200 alunos
nos programas de recuperação nos três
primeiros ciclos de escolaridade.

todos nós”, continuou, referindo ainda
que “ao adotarmos diariamente nas nossas
práticas este tipo de preocupações, estamos a contribuir para a sustentabilidade e
preservação do património de todos nós, o
Planeta Terra.”

A concretização prática do projeto passa
por um rastreio que identifica as crianças
que necessitam de uma ajuda precoce e inclui o despiste de problemas e sinalização
de riscos, não só ao nível do aluno, como
da sua família e da envolvente escolar e comunitária, recorrendo também à própria
avaliação neuropsicológica da criança.
Feito o diagnóstico, segue-se depois a
intervenção, recorrendo a um modelo
de potenciação do conhecimento e das
competências dos alunos do primeiro ano
do 1º ciclo, desenvolvido pelos docentes e,
complementarmente, pelos pais, apoiados
por mediadores EPIS.
Para o Município, o objetivo é fazer com
que os alunos apoiados consigam rapidamente colmatar as suas lacunas, aprendendo e apreendendo os conhecimentos de
forma a transitarem de ano e cumprirem
com sucesso os 12 anos de escolaridade.

EDUCAÇÃO

alunos que terminaram o seu
percurso no ensino secundário

O

Centro Cultural de Poiares
recebeu mais uma Gala da
Educação do Agrupamento
de Escolas do Concelho,
numa cerimónia que
distinguiu os alunos – do 1º ciclo ao ensino
secundário – que se destacaram e conseguiram alcançar patamares de excelência
nas mais diversas áreas programáticas.
O principal objetivo foi reconhecer e distinguir o trabalho e empenho dos alunos
ao longo do passado ano letivo, e que terminaram o ano com excelentes resultados
nas diferentes disciplinas.
Abrilhantada por vários momentos de expressão musical e uma peça de teatro pelo
grupo Acompanh’arte, a Gala da Educação
prolongou-se noite dentro num evento
que, para além de significar o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos
alunos, serviu também para unir esforços

RECONHECIMENTO

Gala da Educação de Vila Nova de
Poiares distingue alunos de mérito
entre os profissionais da educação (professores e auxiliares) e os pais, em torno do
mesmo objetivo, o de proporcionar melhores condições para que os alunos tenham
cada vez mais sucesso escolar e social.
O Presidente da Câmara Municipal de, João
Miguel Henriques, fez questão de estar
presente nesta cerimónia e dirigiu algumas palavras de reconhecimento não só
aos alunos, a quem felicitou pelos excelentes resultados obtidos nas variadas áreas,
como a todo o corpo docente e auxiliares.

O autarca lembrou que «a Educação é uma
das principais preocupações do Município», afirmando que «mais do que uma
despesa é principalmente um investimento, nas crianças e jovens e por isso também
um investimento nas novas gerações e no
futuro do concelho».
Recordou por isso o «grande esforço que
o Município tem feito», com medidas concretas «como a gratuitidade dos manuais
escolares para todos os alunos do 1º ciclo»,
que acompanhado da «redução em 50% do
28 de novembro de 2016

# 12

custo dos transportes escolares representa
um importante apoio às famílias».
João Miguel Henriques deixou ainda a
garantia de que o Município continuará a
trabalhar em prol da criação de mais e melhores condições para o ensino, reiterando
que «o Municípo será sempre um parceiro
ativo, presente e disponível para colaborar
com o Agrupamento de Escolas em tudo o
que diga respeito ao processo de formação
das nossas crianças e jovens, contribuindo
para o seu sucesso escolar e social».
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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EDUCAÇÃO

PROTEÇÃO CIVIL

A Terra tremeu... em
simulacro de sismo

E

ram precisamente 10h13 quando a terra tremeu no Centro
Escolar de São Miguel de
Poiares, com o alerta a ser dado
pela campainha da escola.
Na realidade, tratou-se de um simulacro
que envolveu os cerca de 100 alunos do
pré-escolar e 1º ciclo daquele estabelecimento escolar, que, de imediato, tomaram
as precauções devidas, nomeadamente
executando os 3 gestos fundamentais em
caso de sismo: baixar-se, proteger-se e
aguardar.
Com aparente calma, os alunos procuraram o objeto mais sólido que lhes permitisse maior proteção, tendo-se refugiado
debaixo das mesas das salas de aula,
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, aguardando que parasse
de “tremer”.
Este simulacro decorreu no âmbito do
projeto “A Terra Treme”, promovido pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil, em

parceria com os Bombeiros Voluntários de
Poiares, e o Serviço Municipal de Proteção
Civil de Vila Nova de Poiares, e que procurou chamar a atenção para o risco sísmico
e, fundamentalmente, para a importância
da adoção dos comportamentos adequados por parte dos cidadãos. Apesar de
aparentemente simples são gestos que em
situações do género, podem fazer toda a

diferença no salvamento de vidas.
Presente no simulacro, o Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
referiu que esta iniciativa assume uma
importância vital, dado que “consciencializa a comunidade para a necessidade de
tomar as devidas precauções, e nada melhor do que as crianças para aprenderem e
influenciarem comportamentos futuros.”

Para João Miguel Henriques, “situações de
catástrofe como a que simulámos hoje não
são previsíveis, não sendo possível alertar
atempadamente os munícipes, pelo que a
ação do Município tem necessariamente
que passar pelo desenvolvimento de ações
como esta, sensibilizando os mais jovens
a adotarem os comportamentos adequados”, concluiu.

ARTISTAS DIGITAIS RECEBERAM DIPLOMAS
A Câmara Municipal, em parceria com o Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Poiares e o Centro de Competência “Entre Mar e Serra” (CCEMS) levou a efeito mais
um concurso “Os Artistas Digitais”, com o objetivo de
promover a mudança de atitudes e a plena integração
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos
processos de interação na escola.
À semelhança de anos anteriores, os temas promovem
uma reflexão sobre questões e valores fundamentais da
humanidade em geral e também da nossa cultura em
particular. A edição deste ano teve como tema “Valores
da Democracia” e proporcionou a realização de vários
trabalhos pelos alunos que apresentaram a sua perspetiva
sobre a temática.
No final do concurso, o Município procedeu à entrega dos
respetivos certificados, que apesar do seu caráter simbólico, assinalam a participação e envolvimento dos alunos
neste projeto desenvolvido em parceria com o CCEMS.
20
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AÇÃO SOCIAL

COMEMORAÇÃO

Dia Municipal para a Igualdade celebrado nos
Centros Escolares do Concelho

O

Município de Vila Nova de
Poiares comemorou o Dia
Municipal para a Igualdade, com a realização de
algumas atividades temáticas nos centros escolares do concelho.
As crianças dos centros escolares de Santa
Maria, São Miguel e Santo André puderam
assim, através de jogos pedagógicos tomar

consciência da importância desta temática
e desenvolver hábitos e competências de
cidadania ativa e que contribuem para
a construção de uma sociedade onde se
possam erradicar as desigualdades e a
discriminação com base no género.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, esta «é uma
competência dos órgãos de administração

local», que «pela sua proximidade aos
cidadãos, se assumem como entidades
fundamentais no combate às desigualdades, de uma forma geral, e também em
função do género, promovendo a criação
de políticas integradoras e promotoras de
uma sociedade mais justa e equilibrada».
Esta foi a primeira iniciativa desenvolvida
pelo Município, dirigida às crianças do pré

-escolar e do 1º ciclo, fundamentais para
o processo de mudança de mentalidades
e, sobretudo, de práticas, alertando para a
importância da promoção da igualdade de
direitos e oportunidades.
O Município de Vila Nova de Poiares tem já
um trabalho desenvolvido nesta matéria,
tendo recentemente instituído a figura de
Conselheiro Municipal para a Igualdade,
encontrando-se a trabalhar no desenvolvimento de um Plano Municipal para a
Igualdade, ainda em fase de estudo.

AÇÃO SOCIAL

Rede Local de Intervenção Social foi apresentada
em reunião do Conselho Local de Acção Social

A

Rede Local de Intervenção
Social (RLIS) foi apresentada
em reunião do CLAS - Conselho Local de Ação Social
de de Vila Nova de Poiares. A
RLIS consiste num modelo de organização,
de uma intervenção articulada e integrada,
de entidades públicas ou privadas com
responsabilidade no desenvolvimento da

ação social.
Esta rede é operacionalizada através dos
Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), criados através de
uma parceria entre o Instituto de Segurança Social, IP e a ADIP. Abrangendo os
concelhos de Vila Nova de Poiares e Góis,
o SAAS é um serviço de proximidade que
valoriza a atuação em parceira com outras

entidades, com vista a informar, aconselhar e encaminhar indivíduos e/ou famílias
em situação de vulnerabilidade, pobreza e
exclusão social, apoiando-os na aquisição
e/ou fortalecimento de competências e
promovendo a sua autonomia pessoal,
social e profissional. O atendimento da
RLIS funciona na sede da ADIP - Associação de Desenvolvimento Integrado de
28 de novembro de 2016
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Poiares (São Miguel de Poiares): 9h00m às
13h00m e das 14h00m às 17h30m e também nos gabinetes da Câmara Municipal
(Gabinete de Ação Social): 2.ª feira e 5.ª
feira das 9h00m às 13h00m; da Junta de
Freguesia de Arrifana: 4.ª feira das 9h00m
às 13h00m; e ainda na Junta de Freguesia
das Lavegadas: 3.ª feira (quinzenalmente)
9h00m às 13h00m.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares

21
25

CULTURA

HISTÓRIA

Louzã
Henriques
expôs
coleção de
Máquinas
de Escrever

O

Centro Cultural de Poiares
recebeu a exposição intitulada “Sopa de Letras e
memória das Coisas”, com
a coleção de máquinas de
escrever de Manuel Louzã Henriques.
A inauguração esteve a cargo do presidente da Câmara Municipal, João Miguel
Henriques e contou com a presença do
autor da coleção, o próprio Louzã Henriques, que proporcionou aos presentes uma
autêntica aula sobre a evolução humana,
desde Neandertal até aos nossos dias,
explicando assim as necessidades de adaptação no processo evolutivo.

Também a máquina de escrever parece ter
surgido desta necessidade de adaptação,
de forma a colmatar um problema de cegueira de uma jovem condessa italiana.
O autor explicou assim que, ao contrário
do que se pensava, a maquina de escrever
surgiu não da burguesia, mas da filantropia a pensar nos cegos.
O mesmo autor abordou ainda a temática
da evolução da própria escrita, citando
Sholes, o autor da primeira máquina de
produção industrial, a Smith, até chegar ao

computador, que designou por “assassino”
da máquina de escrever.
A intervenção de Louzã Henriques terminava chamando à atenção da importância
das máquinas de escrever e também das
máquinas de costura para a própria emancipação da mulher.
Na opinião do autor da coleção, foi a máquina de escrever que permitiu à mulher
urbana ganhar autonomia numa profissão
eminentemente feminina, a datilografia.
O Presidente da Câmara Municipal, João

Miguel Henriques, fez questão de agradecer a disponibilidade do autor em ceder a
sua coleção para poder ser apresentada no
CCP, numa mostra que reputou de «grande
valor histórico e didático».
Refira-se que em exposição estiveram
várias dezenas de máquinas de escrever, de
todos os tipos e de todas as idades, cobrindo um período temporal de 1881 até 1965,
incluindo modelos mecânicos, elétricos,
braille, estenográficos, de brinquedo e
ainda militares.

FADO AO CENTRO
O CCP um espetáculo de fado de Coimbra,
protagonizado pelo grupo Fado ao Centro,
proporcionando uma noite cultural de
elevada qualidade.
Inserido na programação cultural do Centro Cultural de Poiares, o espetáculo trouxe a Vila Nova de Poiares alguns dos fados
mais conhecidos da canção de Coimbra.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
«são iniciativas como estas que trazem
mais-valia e acrescentam valor às dinâmicas culturais que, em parceria com as
diferentes instituições e associações, do
concelho e da região, vamos conseguindo
concretizar».
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OBRAS & URBANISMO

MUCELA

VILA NOVA DE POIARES

Beneficiação de infraestruturas [ Rede de Abastecimento de água,
saneamento e aplicação de tapete betuminoso ]

Espaço de Apoio ao Visitante [ Parque de Autocaravanas ]

SÃO MIGUEL DE POIARES

PEREIRO

ENTRONCAMENTO

Arranjo de valetas [ encaminhamento de águas pluviais ]

Instalação de abrigo de passageiros

ENTRONCAMENTO

VALE DE VAÍDE

SANTA MARIA

Arranjo de valetas [ encaminhamento de águas pluviais ]

Encaminhamento de águas pluviais

RIBAS E VALE CARVALHAL

COUCHEL

VALE VERDE

[ limpeza da ribeira e encaminhamento de águas pluviais ]

[ com reparação de caminho e construção de valetas ]

Ampliação da rede abastecimento de água

Construção de muro de suporte de terras

Recuperação de caminhos florestais

Reparação e manutenção da ponte

Encaminhamento de águas pluviais

28 de novembro de 2016
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OBRAS & URBANISMO

VALE DE VAÍDE

PÓVOA - Início dos trabalhos brevemente

Beneficiação de infraestruturas [ Rede de Abastecimento de água,
saneamento e aplicação de tapete betuminoso ]

Beneficiação de infraestruturas [ Rede de Abastecimento de água,
saneamento e aplicação de tapete betuminoso ]

RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA

ENTRONCAMENTO / VALE MOINHO

CABOUCO / RISCA SILVA

Construção de passeios

Construção de passeios

RIBEIRA D’AGRE - PEREIRO

ZONA INDUSTRIAL

ZONA INDUSTRIAL

Limpeza de terrenos [ área do futuro Parque Verde ]

Plantação de espécies autóctones [ ambiente ]

LOUREDO

PEREIRO

Construção de passeios

Construção de aqueduto para águas pluviais
[ instalação de manilhas ]

ALGAÇA - Diversos locais

Instalação de abrigo de passageiros

Encaminhamento de águas pluviais
24
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Encaminhamento de águas pluviais

[ com reparação e construção de valetas ]

SOCIEDADE

meios para acorrerem às necessidades de
resposta aos problemas das suas populações». Terminou lembrando «o papel de
todos os que ao longo destes cem anos
passaram por esta instituição, não só os
eleitos, como também os vários funcionários que por aqui passaram», felicitando-os
por todo o trabalho desenvolvido.
A anfitriã, Cristina Esteves, presidente da
Junta de Freguesia centenária, optou por
fazer um enquadramento e uma retrospetiva histórica da evolução da organização
administrativa local, lembrando as formas
de organização anteriores à denominação
oficial de Junta de Freguesia, então designadas por Juntas de Paróquia, tendo sido
criadas em 1830.
Recordou também que as freguesias
surgiram pela primeira vez em 1835 como
órgãos administrativos, tendo como
órgãos as juntas de paróquia eleitas e um
comissário, mais tarde também designado
por regedor de paróquia, que era escolhido de entre três nomes indicados pela
respetiva junta.

EFEMÉRIDE

Junta de Freguesia de Poiares Santo André celebrou Centenário

A

Junta de Freguesia de Poiares (Santo André) comemorou o seu centenário com
uma cerimónia simples mas
de grande significado, onde
se assinalou e marcou a data histórica da
designação oficial deste órgão administrativo, perante uma plateia onde não faltaram representantes das entidades políticas, militares civis e religiosas do concelho,
bem como representantes das diferentes
associações e coletividades locais.
O Município de Vila Nova de Poiares não
podia deixar de marcar presença, fazendo-se representar pelo presidente do
Executivo, João Miguel Henriques, e pelo
Vice-presidente, Artur Santos, bem como
pela presidente da Assembleia Municipal,

Lara Henriques de Oliveira que, desta forma se associaram à comemoração de tão
importante data para a freguesia da sede
de concelho.
No seu discurso o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques, lembrou que as juntas de freguesia são «uma
particularidade da nossa organização
administrativa», não tendo paralelo em
mais nenhuma parte do mundo, representando «o órgão que está mais perto das
populações, a quem o cidadão tem mais
facilidade de acorrer para resolver os seus
problemas».
«Parceiro e interlocutor de excelência»
O mesmo responsável deu conta das
competências próprias e competências

delegadas deste órgão administrativo e,
reconhecendo «a sua capacidade de maior
proximidade com os seus fregueses, com
as forças vivas do seu território», considerou que, «faz todo o sentido que a Junta
de Freguesia continue a ser o interlocutor
por excelência na relação com a Câmara
Municipal para que em conjunto possamos ajudar à resolução dos problemas das
pessoas».
João Miguel Henriques lembrou ainda a
esse respeito que, «este ano, e pela primeira vez o Município transferiu para as Juntas
de Freguesia uma verba para que ajudar
a que estas possam exercer convenientemente o seu papel, manifestando intenção
de, no futuro, poder vir a ser reforçada,
de forma a que as juntas possam ter mais
28 de novembro de 2016
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26 de Agosto de 1916
data que assinala o centenário
Neste percurso histórico ‘desenhado’ pela
presidente da Junta de Freguesia ficou no
entanto bem marcada a data de 1916, com
a publicação da lei 621 de 23, «diploma
que veio definir as normas da criação de
concelhos, freguesias, a mudança destas
para outros concelhos e estabelecer que as
paróquias civis passavam a ter a denominação oficial de juntas de freguesia», como
a própria referiu.
Recordando o dia 26 agosto de 1916 – data
que assinala a comemoração do centenário – Cristina Esteves deu conta da abertura da sessão extraordinária da Junta em
que esta é oficialmente reproduzida na
qualidade de Junta de Freguesia de Poiares
Santo André.
Assim e, para o efeito, leu a primeira ata da
oficialmente designada Junta de Freguesia
de Poiares Santo André, cuja reprodução
devidamente emoldurada foi descerrada logo de seguida, a duas mãos, pela
Presidente da Junta e pelo Presidente da
Câmara Municipal.
O discurso de Cristina Esteves não terminaria sem a manifestação do agradecimento
oficial e público «a todos quantos ao longo
destes cem anos serviram e continuam
a servir a causa pública e a Freguesia de
Poiares Santo André».
boletim municipal de Vila Nova de Poiares

25
29

SOCIEDADE

MONTARIA AO JAVALI
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares promoveu
mais uma Montaria ao Javali, numa ação de controlo da
espécie cinegética, devidamente prevista no Plano Anual
de Exploração da Zona de Caça Municipal, para a época
venatória de 2016/2017.
Ao todo foram mais de trinta os caçadores que se juntaram
na Associação Recreativa de São Miguel, onde depois do
tradicional ‘taco’ se sortearam as respetivas ‘portas’ que
cada um iria ocupar durante a jornada de caça. Antes da
partida, foram ainda lembradas as regras de segurança e
boas-práticas venatórias, pelo diretor da Montaria, Coronel
José Oliveira.
Em jeito de balanço, o presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, sublinhou que, «mais importante
do que o número de animais abatidos, é o facto de não
terem havido acidentes e da montaria ter proporcionado
momentos de salutar convívio e companheirismo entre
todos».
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AULAS DE PORTUGUÊS PARA A COMUNIDADE ESTRANGEIRA RESIDENTE EM POIARES
O Município de Vila Nova de Poiares
voltou a promover o Curso de Língua
Portuguesa, uma iniciativa dirigida a toda
a comunidade estrangeira residente no
Concelho e que reuniu cerca de 3 dezenas
de participantes, onde ao longo de um
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mês, os ‘alunos’ de diversas nacionalidades
puderam aprender a nossa língua. No final
do curso, e depois do tradicional almoço
convívio, foram distribuídos os certificados de participação pelo Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

Para João Miguel Henriques, esta iniciativa
é uma “forma eficaz de eliminar as barreiras linguísticas à vasta comunidade estrangeira que reside em Vila Nova de Poiares,
ao mesmo tempo que lhes proporciona
uma melhor inclusão na comunidade”.

SOCIEDADE

U

m dos mais emblemáticos cafés de Vila Nova de
Poiares encerrou portas, ao
fim de 71 anos de atividade
ininterrupta, sob a gerência da mesma família, tendo o momento
sido assinalado com uma ‘festa surpresa’
organizada por clientes, familiares e
amigos, a quem se associou o Presidente
da Câmara Municipal, que fez questão de
marcar presença e assinalar o momento
com a entrega simbólica de um ramo de
flores à proprietária Rosa Maria Martins
Ferreira (D. Rosinha, como é carinhosamente conhecida).
Atravessando gerações, o Café Central
conheceu várias designações, mas manteve-se sempre como negócio de família, e
acima de tudo, assumindo-se como verdadeiro ponto de encontro, lembrando um
Magestic, um Nicola ou Brasileira.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Sousa Henriques, «o Café
Central de Poiares foi um marco incontornável na vida de Poiares e dos Poiarenses,
um importante local inter-geracional,
histórico, sala de visitas do Concelho, e
possui um legado na Memória Coletiva,
elemento ímpar no universo da História

HISTÓRIA

Ao fim de 71 anos, o “Café Central”
muda de proprietários
Local e Regional de Poiares».
71 anos de atividade
No centro da vila sede de concelho, este espaço comercial abriu portas a 2 de agosto
de 1945 pelas mãos de Manuel Alves Pedroso (à época com a designação comercial
“Figueiredo”), pai da atual proprietária,
Rosa Maria Martins Ferreira, carinhosamente conhecida por Rosinha. À sua mãe,
Georgina da Conceição Martins (D.ª Gina),
coube a gerência desta casa entre 1947 e
1970, ano em que a dinamização deste
“ponto de encontro” passou a ser também
da responsabilidade da “Rosinha do café”,
sua filha.
Negócio de família, de reconhecimento
generalizado, diversas vezes galardoado,
recebeu em 1995 o prémio de 50 anos de

atividade de estabelecimento na categoria de café, entregue em Festa de Gala no
Casino do Estoril e também pela Câmara
Municipal que, este ano, por ocasião do
Feriado Municipal, a 13 de Janeiro, numa
distinção do comércio local com mais de
50 anos de atividade.
Foi palco de bailes nos anos 60’ e 70’;
foi paragem obrigatória nas visitas de
Presidentes da República, Ministros e
Governantes; foi sala de receção de figuras
da Política Local, Presidentes de Câmara,
elementos da Repartição de Finanças, do
Notário e de Bancos. Espaço de todos,
espaço de um povo que fez história, que
aprendeu, fórum de conversas e troca de
saberes.
Foi escola de aprendizagem de gerações
de Bilhar Livre (mais tarde também de
28 de novembro de 2016
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Snooker), Xadrez, Damas e Póquer, aqui se
realizaram os primeiros torneios e provas
ultrapassando gerações.
Na sala do café tiveram ainda lugar consultas médicas ao tempo do Dr. Manuel
Martins Vicente, dando injeções, tratando Poiarenses das aldeias da serra, «… a
minha mãe fervia as seringas e ele (Dr.
Vicente) não levava dinheiro aos pobres
…»(cit. D.ª Rosa Ferreira).
Por aqui se passaram filmes, projetados
na parede do pátio traseiro, deliciando
miúdos e graúdos, num tempo diferente,
num tempo distante.
O espaço foi trespassado, marcando o
fim de uma época, conhecendo uma nova
gerência, para uma atividade no mesmo
setor, agora com outras valências e também outra imagem.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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RECONHECIMENTO

O

Município associou-se a homenagem da
Irmandade a ex-Provedor José Pedroso

Município de Vila Nova de
Poiares fez questão de se
associar à justíssima homenagem que a Irmandade
prestou ao seu ex-provedor, José Pedroso de Carvalho, que durante
mais de 40 anos esteve à frente da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades
– Misericórdia de Poiares.
O Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, juntando-se aos
muitos amigos e ‘irmãos’ da instituição,
fez questão de estar presente no preito de
homenagem prestado pela Irmandade,
num momento que considerou de «absoluta justiça», ao distinguir e publicamente
reconhecer o trabalho «de um homem que
dedicou toda a sua vida à causa pública e
social do concelho».

no descerramento de uma placa onde se
perpetua a «gratidão de órgãos sociais,
colaboradores e utentes» a José Pedroso de
Carvalho.
O homenageado, visivelmente emocionado, fez questão de confessar o seu
amor à instituição, rejeitando louvores e
endereçando-os «àqueles que trabalham,
dão a cara e transportam para o exterior a
imagem da Misericórdia de Poiares».
Nas suas palavras houve ainda espaço
para um agradecimento especial ao Pe.
Anselmo Gaspar, capelão da Misericórdia
de Poiares, durante 30 anos e a quem «esta
casa deve muito», referiu José Pedroso de
Carvalho.

Homenagem aos órgãos sociais
e ao Padre Anselmo Gaspar
O primeiro momento de reconhecimento aconteceu integrado na cerimónia de
homenagem aos anteriores órgãos sociais
da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades, com o descerramento de uma
fotografia do ex-provedor da instituição e
agora presidente da Mesa da AssembleiaGeral, mas repetiu-se com maior ênfase

Medalha de Honra do Município
no próximo Feriado Municipal
A homenagem ao ex-provedor da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades,
José Pedroso de Carvalho, será replicada
também pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares ao conceder-lhe a primeira Medalha de Honra do Município,
em reconhecimento «pelo seu empenho e
dedicação ao concelho, nas mais variadas
áreas, desde a participação na vida política
ativa, como vereador, nas primeiras eleições autárquica, passando pelo associa-
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tivismo como dirigente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários,
mas sobretudo pelo trabalho desenvolvido na área social, nomeadamente como
Provedor da Irmandade de Nossa Senhora
das Necessidades – Misericórdia de Vila
Nova de Poiares desde 1974 a 2015», conforme se pode ler na proposta aprovada por
unanimidade em reunião do Executivo e
também da Assembleia Municipal.
No mesmo documento salienta-se ainda
que José Pedroso de Carvalho já tinha sido
«agraciado com a Medalha Municipal de
Mérito – Grau Ouro, em Junho de 2013»,
no entanto, e depois de mais de 40 anos à
frente de uma instituição tão importante
para o concelho, o Executivo Municipal entende que lhe deva ser também «atribuída
a Medalha de Honra do Município, como
reconhecimento público pelo seu percurso
de vida, verdadeiro exemplo de dedicação,
espírito solidário e humanista».
A proposta é ainda complementada com a
atribuição do seu nome à Biblioteca Municipal, «passando a designar-se Biblioteca
Municipal José Pedroso de Carvalho, perpetuando assim, na história de Vila Nova
de Poiares o seu contributo e dedicação de
uma vida inteira ao concelho onde nasceu
e sempre viveu, e ao qual se dedicou de

corpo e alma».
Lançamento da 1ª Pedra de nova
unidade de medicina de reabilitação
O dia de homenagem a José Pedroso de
Carvalho ficou ainda marcado pelo lançamento da primeira pedra da nova unidade
de medicina de reabilitação, que a Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades
pretende construir, juntando a fisioterapia
às importantes valências da instituição na
área da saúde e apoio social.
Explicando que a obra «avançará com
fundos da própria instituição», o atual
provedor, Manuel Lobo dos Santos, disse
esperar também o apoio do Município.
O Presidente da Câmara Municipal fez
questão de responder afirmativamente
ao pedido, ainda que «com o apoio que
for possível», lembrando que o Município
ainda não está completamente recuperado
da difícil situação financeira em que se
encontrava, «mas está no bom caminho»,
referiu.
João Miguel Henriques reconheceu ainda a
necessidade de dar sequência à obra agora
lançada e a sua importância para a instituição que «é o segundo maior empregador
privado e que desempenha um importantíssimo papel na área social e da saúde».

SOCIEDADE

PRIMEIRA PEDRA Presidente da Cãmara coloca primeira pedra naquela que

HOMENAGEM Ex-Provedor José Predroso de Carvalho descerra Placa de

HOMENAGEM Irmão Valdemar Carvalho

HOMENAGEM Irmão Antero Santos

HOMENAGEM Irmão Pires Monteiro

HOMENAGEM Capelão Padre Anselmo Gaspar

		

será a nova Unidade de Reablitação

		

homenagem no Lar da Quinta das Camélias
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Pavilhão Gimnodesportivo
Municipal foi o palco da II
Gala do Desporto de Vila
Nova de Poiares, iniciativa
que pretendeu destacar
os atletas, clubes e associações que mais
se distinguiram ao longo do ano, e que
“contribuem para a promoção do desporto
e do nome de Vila Nova de Poiares”, como
referiu o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques.
Um dos pontos altos desta Gala foi a
homenagem realizada a Carlos Lopes, uma
figura ímpar do desporto nacional, e que
em 1984 se tornou no primeiro Campeão
Olímpico Português ao vencer a Maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.
Visivelmente emocionado, Carlos Lopes
agradeceu a distinção, aproveitando para
deixar palavras de incentivo e reconhecimento a todos os desportistas presentes.
Já João Miguel Henriques destacou a “história de dedicação e superação que constituem uma página de ouro na história
de Portugal e que o tornam num ícone do
nosso país. Muito obrigado, Carlos Lopes,
pelo exemplo que deu e pela referência
que é, sobretudo para todos aqueles que
hoje praticam desporto”.

RECONHECIMENTO

Município promoveu
II Gala do Desporto de
Vila Nova de Poiares

António Gomes (“Néné”) recebeu
Prémio Alto Prestígio.
No total foram 11 as categorias em dis-

cussão, sendo que outro dos grandes
momentos esteve guardado para a entrega
do Prémio Alto Prestígio. António Gomes,
ou Néné, recebeu a distinção das mãos de
Carlos Lopes, ao som de uma ovação em pé
de toda a plateia, sinal de reconhecimento de uma vida dedicada à promoção do
desporto em Vila Nova de Poiares.
Quem também esteve em grande destaque
foi o Karaté Shukokai de Poiares, ao arrecadar 5 troféus. Para além de Associação /
Clube Desportivo do Ano, Marco Simões,
conquistou o Prémio Treinador do Ano,
João Marta a categoria Atleta do Ano na categoria sub-14, Beatriz Silva, Atleta do Ano
na categoria sub-18, e David Silva, atleta do
ano na categoria M18.
Os restantes troféus em disputa, foram ga-
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nhos pelo Atletismo da Associação Recreativa de São Miguel, na categoria Equipa do
Ano, Isabel Ventura conquistou o Prémio
Dirigente do Ano, a Junta de Freguesia de
São Miguel de Poiares, o Prémio Incentivo, enquanto Rui Costa foi o vencedor do
Prémio Distinção de Mérito no Desporto
Escolar.
Por fim, o Prémio Reconhecimento do
Município, da responsabilidade direta da
Câmara Municipal que o atribui a um atleta convocado para as respetivas seleções
representado o Concelho de Vila Nova de
Poiares em Portugal ou no estrangeiro,
e que este ano foi para Renato Santos.
Refira-se que o jovem poiarense, atleta da
secção de Cultura Física da AAC, alcançou
no último Campeonato Europeu de Power

Lifting o 1º lugar na prova individual de
peso morto, na classe até 90kgs, com um
peso total levantado de 232.5kg, registando
ainda um 3º lugar na prova de até 100kgs.
Gala pretende promover o desporto
A encerrar a cerimónia, o Presidente da Câmara Municipal aproveitou para “felicitar
todos aqueles que hoje foram nomeados e
distinguidos. A Gala do Desporto é o espaço de excelência para divulgarmos o esforço e empenho daqueles que se dedicam de
corpo e alma na prática ou promoção da
atividade desportiva.”
João Miguel Henriques destacou ainda
que “os grandes objetivos desta cerimónia
passam ainda pela divulgação de toda a
atividade desportiva de Vila Nova de Poiares, mas, também, proporcionar que mais
praticantes se juntem à escola de virtudes
que é o Desporto, seja através de uma prática de competição, lazer ou tão somente
na procura de uma vida mais saudável”.
Refira-se por último, que a apresentação
da Gala do Desporto esteve a cargo da
poiarense Rita Feteira, jornalista do diário
desportivo Record, e do locutor da MundialFM António Filipe. A animação musical
foi de Christiane, Rodolfo Figueiredo e do
grupo The Little Power, com a a Filarmónica Fraternidade Poiarense a realizar o
acompanhamento musical durante toda a
Gala do Desporto.

DESPORTO

ALTO PRESTÍGIO

RECONHECIMENTO DO MUNICÍPIO

HOMENAGEM

António Gomes “Néné”

Renato Santos

Carlos Lopes

ASSOCIAÇÃO / CLUBE DESPORTIVO DO ANO

EQUIPA DO ANO

DIRIGENTE DO ANO

Karaté Shukokai de Poiares

Atletismo | Associação Recreativa de S. Miguel

Isabel Ventura [ A. D. Poiares ]

ATLETA DO ANO | CATEGORIA SUB14

ATLETA DO ANO | CATEGORIA SUB18

ATLETA DO ANO | CATEGORIA M18

João Marta [ Karaté Shukokai Poiares ]

Beatriz Silva [ Karaté Shukokai Poiares ]

David Silva [ Karaté Shukokai Poiares ]

TREINADOR DO ANO

PRÉMIO INCENTIVO

DISTINÇÃO DE MÉRITO | DESPORTO ESCOLAR

Marco Simões [ Karaté Shukokai Poiares ]

Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares

Rui Costa [ Ténis de Mesa ]
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Município de Vila Nova de
Poiares acolheu prova do
Campeonato Regional do
Centro de Downhill e juntou ao longo do fim-de-semana mais de 40 participantes da modalidade, numa organização em parceria com
a Associação BikeAventura.
Trata-se da primeira prova do género no
concelho, trazendo a Vila Nova de Poiares
muitos amantes da modalidade, e o balanço foi extremamente positivo, numa demonstração do potencial existente não só
em termos de desporto, como do turismo
de natureza em geral.
Os caminhos e trilhos das encostas poia-

renses e a orografia do concelho de uma
forma geral são verdadeiramente propícias à prática deste tipo de desporto, fator
destacado pela generalidade dos participantes.
Para o Município este foi o primeiro
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Downhill animou fimde-semana em Poiares
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grande ‘passo’ nesta modalidade que
representa uma aposta do Executivo no
domínio dos desportos de natureza, que
ultimamente têm vindo a ter grande destaque, nomeadamente no Trail, mas também
outros desportos e atividades ‘outdoor’

que têm trazido muitos visitantes a Vila
Nova de Poiares e que colocam o concelho
no mapa do turismo de natureza.
A prova tinha cerca de 2km, com início em
Soutelo/Vilar e terminando em Louredo,
onde a vertente desportiva esteve em
grande destaque, logo com as sessões de
treino durante o dia de sábado e manhã de
domingo, atingindo o auge nas mangas de
qualificação e manga final.
Em disputa estiveram as categorias de promoção, cadete, master40, master30 e Elite,
saindo desta última o grande vencedor da
prova, Álvaro Matos, do clube BTT Águeda/
Blackjack, terminando a prova em 3 minutos, 12 segundos e 663 centésimos.

