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----- Reunião Ordinária Pública de 21 de outubro de 2022 no Salão Nobre da Câmara Municipal  -  

----- Hora de abertura da reunião: 15 horas  -------------------------------------------------------------  

----- Presentes à reunião:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- PRESIDENTE: João Miguel Sousa Henriques  ---------------------------------------------------------  

----- VEREADORES: Ana Lara Henriques de Oliveira -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria Albertina Simões Ferreira  -----------------------------------------------------  

 ------------------------ Maria da Luz Pereira Pedroso  --------------------------------------------------------  

 ------------------------ Sandra Isabel Carvalho -----------------------------------------------------------------  

----- Havendo quórum, o Sr. Presidente saudou os presentes e declarou aberta a reunião.  --  

1- Protocolo de Colaboração - Projeto Local do Centro Qualifica da ADIP; ----------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 90/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 90 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - Projeto Local do Centro Qualifica da ADIP ----------------------------  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No dia 19 de setembro de 2022, a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. 
procedeu à publicação do Aviso de Abertura de Concurso N.º 01/C06-i03.01/2022. -------------------------   
O referido Aviso, previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da dimensão da 
Resiliência, Componente 6 (C6) – Qualificações e Competências, previu a apresentação de 
candidaturas enquadradas no Investimento RE-C06-i03: Incentivo Adultos; subinvestimento RE-C06-
i03.01: Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3. ---------------------------------------   
Os Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3 visam especificamente contribuir 
para: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- A promoção da aprendizagem e do aumento das competências de literacia - a capacidade de leitura 
e escrita (incluindo ler e escrever digitalmente), com recurso e com base em diversos materiais 
escritos (textos, documentos, gráficos) de uso corrente na vida quotidiana (social, profissional e 
pessoal); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O aumento da participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida, em especial, dos que 
têm muito poucas competências básicas; --------------------------------------------------------------------------------   
- A garantia de que estes adultos tenham acesso a educação formal, ou seja, que a melhoria das 
suas competências de literacia conduza a uma certificação e à melhoria efetiva das suas 
qualificações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Os municípios dispõem de atribuições no domínio da educação, de acordo com a alínea d) do nº 2 do 
artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Nos termos da alínea u) do nº1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à 
Câmara Municipal “Promover a oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do 
ensino não superior, e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 
ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 
e prevenção das doenças”. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
A Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP) e o Município de Vila Nova de 
Poiares reconhecem a necessidade de contribuir, de forma determinante, para a melhoria das 
qualificações e competências dos adultos. ------------------------------------------------------------------------------   
Assim, face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto na alínea 
u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: ---------------------------------------   
a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração, com vista à apresentação de candidatura 
enquadrada no Investimento RE-C06-i03: Incentivo Adultos; subinvestimento RE-C06-i03.01: Projetos 
Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3, a celebrar com a ADIP (Centro Qualifica), 
que se anexa ao presente despacho; -------------------------------------------------------------------------------------   
b) Proceder à assinatura do Protocolo de Colaboração com a ADIP.” --------------------------------------------   

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração, com 

vista à apresentação de candidatura enquadrada no Investimento RE-C06-i03: Incentivo Adultos; 

subinvestimento RE-C06-i03.01: Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3, a 

celebrar com a ADIP (Centro Qualifica). ----------------------------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, proceder à assinatura do Protocolo de Colaboração. --------------------------------------  

2- Ata nº 25/2022;------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Na discussão e votação deste assunto, não participou a Sra. Vereadora Albertina 

Ferreira, nos termos do nº 3 do art.º 34º do CPA. --------------------------------------------------------  

----- Foi presente a Ata nº 25/2022. ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº 25/2022, com a alteração 

apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1742 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 12212/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1742, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 5717 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 12213/2022. --------- 
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----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5717, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 442 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 12352/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 442, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 1239 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 12354/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 1239, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 5184 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 12895/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5184, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8- Casa Pronta - Não-Exercício do Direito de Preferência - Art.º Matricial nº 5351 - 
Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 12896/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de Não-Exercício do Direito de 

Preferência, relativamente ao artigo matricial nº 5351, no âmbito do procedimento Casa 

Pronta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9- Pedido de Co-organização - Encontro Nacional da Comunidade Jeep Portugal - 
Poyares Rotações; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 89/2022, da Sra. Vereadora Lara 

Henriques de Oliveira, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 

“PROPOSTA Nº 89 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Co-organização Panóplia de Adeptos Associação – Encontro Nacional da Comunidade Jeep Portugal 
– Poyares Rotações -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lara Henriques de Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor à 
Câmara Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Associação PoyaresRotações, tem já em marcha a organização do Encontro Nacional da 
Comunidade Jeep Portugal, a realizar nos dias 22 e 23 de Outubro. ---------------------------------------------  
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Como é bem conhecido e reconhecido por todas e todos, os desportos motorizados têm vasta 
tradição nas Nossas paragens, tratando-se de evento de interesse generalizado também para a 
Região e para o País. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por outro lado, sempre que a referida Associação tem organizado eventos, todos relacionados com o 
mundo do desporto motorizado, tem-no feito com grande sucesso, conseguindo trazer a Vila Nova de 
Poiares grande número de participantes, comerciantes do ramo, adeptos e aficionados, e outros, 
potenciando a descoberta da Nossa terra aos visitantes e todo o comércio local. Este evento em 
particular, pelo seu interesse Regional e Nacional, antevê-se como de grande dimensão e com 
capacidade para trazer a Vila Nova de Poiares milhares de atletas, acompanhantes e adeptos 
durante o período em que irá decorrer, garantindo-se, em simultâneo, a segurança e saúde das 
pessoas com limite de participantes a 100. ------------------------------------------------------------------------------  
Além do mais, durante o decurso do evento – com passeio turístico -, bem como durante toda a 
preparação, a Associação prezará, como o tem feito, pelo envolvimento das gentes locais e dos 
artesãos e empresários locais, mostrando, preferencialmente, o muito que é Nosso: gastronomia, 
artesanato, indústria, comércio, hotelaria, etc.. De igual modo e porque se tratam de dois dias, 
estarão também garantidas dormidas no N/território, bem como refeições e outras movimentações em 
termos comerciais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Igualmente de realçar será a manutenção e limpeza de trilhos e caminhos florestais para a realização 
da prova, e, através desses, a promoção da descoberta da Natureza, paisagens e locais recônditos 
que Poiares tem para revelar aos participantes e adeptos. ----------------------------------------------------------   
Refira-se ainda que um evento como o que aqui está em causa, é também de enorme relevância para 
a estratégia do Município, uma vez que está enquadrado numa lógica de incentivo à prática 
desportiva e associativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No mais requerido quanto à disponibilização da Alameda Santo André nas datas indicadas, bem 
como no apoio logístico, técnico e humano, entendo dever ser objecto de avaliação de decisão 
posterior e consoante as disponibilidades e competências em causa para cada matéria.-------------------   
Assim, considero ser do Interesse Municipal que a Câmara Municipal se associe à organização deste 
evento – Encontro Nacional da Comunidade Jeep Portugal -, na qualidade de Co-organizadora, 
propondo que o assunto seja deliberado na próxima reunião, nos termos e para os efeitos previstos 
na al. o) do nº 1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12/09.” ------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, que a Câmara Municipal se associe, à 

organização do evento “Encontro Nacional da Comunidade Jeep Portugal”, na qualidade de 

Co-organizadora.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

10- Informação financeira - Resumo diário de tesouraria - Para Conhecimento; ---------  
----- Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo ao dia 20 de outubro de 2022, 

apresentando em Operações Orçamentais a quantia de 704.174.96 € (setecentos e quatro 

mil, cento e setenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos) e em Operações não 

Orçamentais a quantia de 289.754.19 € (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e 

cinquenta e quatro euros e dezanove cêntimos). ---------------------------------------------------------  

----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------  

11- Informação dos Serviços - Para Conhecimento; ------------------------------------------------  
----- Foi presente a relação dos pagamentos efetuados pela Unidade Financeira – 

Contabilidade, no período compreendido entre 7 e 20 de outubro de 2022, no valor total de 
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755.853,85€ (setecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e três euros e 

oitenta e cinco cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------------   

----- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------  

12- Proposta Técnica de Apoio para Cadernos de Atividades e Material Escolar - Ano 
Letivo 2022/2023; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 13038/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio para Cadernos de Atividades e 

Material Escolar - Ano Letivo 2022/2023, nos termos da proposta técnica apresentada. -------  

13- MYPolis nas Escolas - Vila Nova de Poiares 2022/2023; --------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica, com registo nº 12937/2022. --------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o desenvolvimento do projeto MYPolis 

nas Escolas 2022/2023, nos termos da informação técnica.  ------------------------------------------  

14- Pedido de cedência do Pavilhão Gimnodesportivo - Provas de Patinagem 
Artística - Associação Recreativa de São Miguel; ---------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo nº 12974/2022. ---------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do Pavilhão 

Gimnodesportivo à Associação de Patinagem de Coimbra, nos termos da informação 

presente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15- POIARTES 2022 | Gastronomia | Apoio de Refeições (artesãos e grupos de 
animação); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Para este assunto foi presente a informação técnica com registo nº 12975/2022. ---------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio destinado às refeições (artesãos 

e grupos de animação) da POIARTES 2022 | Gastronomia, nos termos da informação 

presente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16- Processo de obras nº 54/2022 - Licenciamento de Obras - António Jorge Nunes 
da Cunha e outra - Ervideira; --------------------------------------------------------------------------------  
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----- Foi presente o processo de obras nº 54/2022, cujo titular é, António Jorge Nunes da 

Cunha e outra, processo constituído com vista à legalização de obras, sitas em Ortigas, 

Ervideira freguesia de Arrifana, destinado à aprovação do projeto de arquitetura. ---------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.  --------------------------------------------------------------  

17- Processo de obras nº 59/2022 - Legalização de Alterações - Américo Manuel 
Gonçalves Barroso - Ventosa; ------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 59/2022, cujo titular é Américo Manuel Gonçalves 

Barroso, processo constituído com vista à legalização de alterações à obra, sita em EN17, 

nº 775, Ventosa, freguesia de Arrifana, destinado à aprovação do projeto de arquitetura.  ----  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.  --------------------------------------------------------------  

18- Processo de obras nº 1/2022 - Legalização de alpendre e construção de arrumo 
agrícola - Sérgio Miguel Martins dos Santos - Moura Morta; -------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 1/2022, cujo titular é Sérgio Miguel Martins dos 

Santos, processo constituído com vista à legalização de alpendre e construção de arrumo 

agrícola, sitos em Moura Morta, freguesia de Lavegadas, destinado à aprovação do projeto 

de arquitetura.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.  --------------------------------------------------------------  

19- Processo de obras nº 51/2022 - Licenciamento de construção de moradia 
unifamiliar - Valdemar Carvalho - Lombada; -----------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 51/2022, cujo titular é Valdemar Carvalho, 

processo constituído com vista ao licenciamento de construção de moradia unifamiliar, sita 

no Caminho da Moidinha, Lombada, freguesia de São Miguel de Poiares, destinado à 

aprovação do projeto de arquitetura com as condicionantes fixadas pela APIN.  -----------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.  --------------------------------------------------------------  

----- Mais deliberou, aceitar a cedência de área, para domínio público, nas condições 

indicadas na informação técnica.  -----------------------------------------------------------------------------  

20- Processo de obras nº 52/2022 - Licenciamento de Obras - João Pedro Carvalho 
Ferreira - Póvoa da Abraveia; -------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o processo de obras nº 52/2022, cujo titular é João Pedro Carvalho 

Ferreira, processo constituído com vista ao licenciamento de obras, sitas Póvoa da 
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Abraveia, freguesia de Poiares (Santo André), destinado à aprovação do projeto de 

arquitetura.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas.  --------------------------------------------------------------  

21- Processo de obras nº 57/2022 - Renovação de Licença de Construção - Vale 
Pereira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi presente o pedido de renovação de Licença de Construção, requerido por João 

Rafael Pereira dos Santos, referente à obra sita Rua Vale Viegas, Vale Pereira, freguesia de 

Poiares (Santo André). ----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com os pareceres 

dos serviços técnicos e condições impostas. -------------------------------------------------------------- 

22- Programa "A Nossa Floresta" 2022/2023 - Normas de Participação; -------------------  
----- Para este assunto foi presente a proposta nº 88/2022, do Sr. Presidente da Câmara, 

que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA Nº 88 / 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Programa A Nossa Floresta -------------------------------------------------------------------------------------------------   
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, vem propor 
à Câmara Municipal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que a floresta autóctone: ----------------------------------------------------------------------------------   
- Está mais adaptada às condições do solo e do clima do território, sendo mais resistentes a pragas, 
doenças, a longos períodos de seca ou de chuva intensa, mas também mais resilientes aos 
incêndios;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Propicia diversos serviços ambientais, tais como a regulação do clima, do ciclo da água, controlo da 
erosão, retenção de sedimentos, reciclagem de nutrientes, produção de matérias primas, proteção da 
biodiversidade;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Contribui para o aumento da riqueza da floresta nacional, sendo importante promover e incentivar 
arborizações/ rearborizações com plantas de espécies autóctones.  ---------------------------------------------  
De forma a darmos continuidade ao Programa iniciado em 2020 e encontrando-se previsto nas 
Grandes Opções do Plano para 2022 (Proj.2019/5015) proponho que a Câmara Municipal aprove a 
continuidade do Programa “A Nossa Floresta” que visa a valorização e sustentabilidade da nossa 
floresta e terrenos rurais, e cujas respetivas normas de participação se anexam.  ----------------------------  
Anexo à Proposta:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa A Nossa Floresta  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Normas de Participação  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBJETIVO  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atendendo a que as florestas autóctones estão mais adaptadas às condições do solo e do clima do 
nosso território, sendo por um lado mais resistentes a pragas, doenças, a longos períodos de seca ou 
de chuva intensa, e por outro lado são mais resilientes aos incêndios, o Município de Vila Nova de 
Poiares, durante o ano de 2022/2023 pretende disponibilizar árvores, de espécies autóctones, para 
incentivar os proprietários florestais a criarem uma floresta mais resiliente, mais diversificada e nativa, 
por forma a devolver ao nosso território a floresta autóctone existente outrora.  
DESTINATÁRIOS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Podem candidatar-se todos os proprietários, usufrutuários ou arrendatários de parcelas inscritas no 
concelho de Vila Nova de Poiares que reúnam cumulativamente as seguintes condições:  

 Pessoas singulares maiores de 18 anos;  -----------------------------------------------------------------------------  
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 Deter legitimamente direitos de propriedade, gestão ou outros direitos legítimos sobre os terrenos 
florestais a plantar.  
DEVERES  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Salvaguardar os direitos e autorizações legais para a plantação, quando aplicável (ex.RJAAR), 
sendo estes da sua exclusiva responsabilidade;  ----------------------------------------------------------------------  

 As árvores têm de ser obrigatoriamente plantadas no Concelho de Vila Nova de Poiares, na 
localização indicada em sede de candidatura;  -------------------------------------------------------------------------  

 Garantir, sob compromisso de honra, o cuidado e manutenção das árvores após a sua plantação.  -  
COMO SE CANDIDATAR  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Caso esteja interessado deverá dirigir-se ao GTF -Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, onde poderá:  ----------------------------------------------------------------------------------  

 Informar-se sobre as árvores disponíveis e adequadas para a sua propriedade, selecionando as 
espécies pretendidas da tabela disponível;  -----------------------------------------------------------------------------  

 Localizar, em computador, as parcelas a reflorestar;  --------------------------------------------------------------  
 Preencher o formulário que lhe for facultado.  -----------------------------------------------------------------------  

O formulário está disponível on-line em:  ---------------------------------------------------------------------------------  
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/municipes/requerimentos  ----------------------------------------------------  
As candidaturas serão alvo de análise pelo GTF, de forma a adequar o número e as espécies 
selecionadas à propriedade localizada pelo candidato. No âmbito desta análise o candidato pode ser 
convidado a reformular a sua candidatura.  ------------------------------------------------------------------------------  
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Cópia simples da certidão do Registo Predial ou Caderneta Predial, ou ainda outro documento 
comprovativo da titularidade do terreno;  ---------------------------------------------------------------------------------  

 Apresentação do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade;  ----------------------------------------------------  
 Planta de localização.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES ---------------------------------------------------------------------------   
 O processo de candidatura não tem qualquer custo para os participantes;  ---------------------------------  
 As árvores e arbustos a atribuir serão totalmente gratuitos;  -----------------------------------------------------  
 Cada candidato apenas pode submeter um único pedido, pois apenas será aprovado no máximo 

um pedido por morada/local de plantação;  ------------------------------------------------------------------------------  
 As árvores e arbustos serão atribuídos até ao limite máximo de 300 plantas, por pedido, devendo 

ser respeitados os compassos de plantação recomendados para as espécies em questão;  --------------  
 Os candidatos poderão receber algum apoio técnico na decisão das árvores a plantar, se solicitado 

atempadamente. O apoio concedido ao abrigo do presente programa engloba apenas a atribuição de 
plantas, pelo que não será atribuído apoio para a ação de plantação propriamente dita. -------------------  

 Aquando da recolha das árvores atribuídas, no local a designar pelo Município, os candidatos 
deverão fazer-se acompanhar de cuvetes ou outro tipo recipiente para transporte das plantas.  ---------  

 A plantação das árvores deverá ser feita em época favorável para a plantação, nomeadamente de 
outubro de 2022 a fevereiro 2023; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Os candidatos ficam obrigados a facultar o acesso aos terrenos onde efetuou a plantação a fim dos 
serviços do município verificarem o cumprimento das condições/deveres estabelecidos no presente 
programa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A oferta é limitada ao stock de árvores existentes. Caso o pedido não possa ser satisfeito ficará 
inscrito para a próxima época de plantação.” ---------------------------------------------------------------------------  

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a continuidade do Programa “A Nossa 

Floresta” e as Normas de Participação para 2022/2023.  -----------------------------------------------  

23- Associação Cultural Terras de Poyares - Convite para a I Ceia Histórica no 
âmbito das iniciativas de Comemoração do 186.º Aniversário do Concelho de Santo 
André de Poyares. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/municipes/requerimentos
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GRL_ASSINATURA_1 Presidente 
 
 

GRL_ASSINATURA_2 Secretario 
 
 

----- Para este assunto foi presente convite para a I Ceia Histórica no âmbito das iniciativas 

de Comemoração do 186.º Aniversário do Concelho de Santo André de Poyares. --------------  

----- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Não houve intervenção do público.  ---------------------------------------------------------------------   

----- Interveio a Sra. Vereadora Sandra Carvalho, do PSD.  ------------------------------------------------------  

----- Interveio a Sra. Vereadora Maria Albertina Ferreira, do PSD.  ---------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Maria da Luz Pedroso, do PS. --------------------------------------------------  

----- Interveio o Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, do PS. -------------------------------------------  

----- De acordo com o preceituado no art.º 57 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata foi 

lida, aprovada em minuta, e assinada pelo Sr. Presidente e por mim que a elaborei. -----------  

----- A reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente às 16 horas e 22 minutos. -----------  
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