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CONTEÚDOS

Ficha Técnica

Propriedade da Câmara Municipal de 
Carrazeda de Ansiães
Redação e administração CMCA
Rua Jerónimo Barbosa
5140-077 Carrazeda de Ansiães

Caro(a) Munícipe,

Neste período de quatro meses, entre 
novembro de 2020 e fevereiro de 2021, 
as funções de planeamento assumi-
ram um protagonismo central na nossa 
atividade autárquica. A definição das 
grandes opções do plano, a preparação 
e elaboração do plano de atividades 
municipais, do plano plurianual de in-
vestimentos e do orçamento para o ano 
de 2021 e, por outro lado, a esperada 
evolução em projetos que pela sua com-
plexidade implicam mais morosidade, 
resultante de várias etapas que têm sido 
cumpridas sucessivamente. 

Não querendo ser demasiado exaustivo, 
gostaria de evidenciar algumas opções 
que pelo seu significado, valor estraté-
gico e importância para atingir objetivos 
relevantes, valorizo sobre as demais.

Nas políticas sociais, os apoios no âm-
bito da COVID19 constituem um instru-
mento indispensável para fazer face 
a necessidades urgentes, resultantes 
da evolução da pandemia, permitindo 
intervir junto dos cidadãos, famílias e 
instituições, em diferentes níveis. Tam-
bém o apoio aos estratos sociais desfa-
vorecidos continua a merecer a máxima 
atenção   nas suas diferentes vertentes, 
na natalidade, saúde, subsistência, defi-
ciência e doenças crónicas, situações de 
emergência e também na melhoria da 
habitação.

Cultura

Abertura do Mercadinho de Natal.
Exposição de Presépios.
Apoio a Produtores Locais.
Sorteio de Cabazes de Natal.
Projeto “Discover Duero Douro”.
Exposição fotográfica “Borboletas 
Noturnas do Vale do Tua”.
Revista Memória Rural, número 3.

12-13

14-15

Requalificação
 
Plano de Ação de Reabilitação Urbana
Remoção de Bloco de Pedra na EM630
Equipamento de Recolha de Dejetos de 
Animais de Companhia.
Escola EB2,3/S de Carrazeda de Ansiães
Vespa Asiática
Limpeza de Estradas no Concelho
Beneficiação da EM624
Valorização Patrimonial e Cultural

4-7

Educação e Ação Social

Curso Técnico Superior de Viticultura e 
Enologia
Município Distribuí Meios Tecnológicos 
aos Alunos
Apoio à Habitação para Jovens
Estratégia de Habitação Local

8-11

Covid-19
Covid-19

Assembleia Municipal
Eleições Presidenciais 2021
A Decorrer

Mensagem do Presidente,
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No decurso da análise a outra candi-
datura apresentada, para construção 
de uma barragem e de área de regadio, 
após parecer favorável das entidades 
competentes, aceitámos seguir com 
o processo e iniciar os procedimentos 
conducentes aos trabalhos de estudo 
prévio e de estudo de impacte ambien-
tal. Continuamos focados neste objetivo 
de contribuirmos para aumentar a com-
petitividade da nossa agricultura, num 
esforço financeiro importante, num 
projeto com custo estimado de cerca 
de dez milhões de euros. Neste capítulo 
ainda três breves referências: as obras 
incluídas no plano de ação de reabilita-
ção urbana que estão em curso na Vila; 
os projetos no âmbito do programa de 
valorização dos recursos endógenos 
(envolvente à Srª da Saúde em Mogo 
de Malta, espaço público em Foz Tua e 
Circuito de visitação do património re-
ligioso do Concelho), que serão total-
mente executados este ano. Finalmente, 
a conclusão da substituição de luminá-
rias com instalação de lâmpadas led em 
todo o Concelho, tornando a iluminação 
pública menos onerosa e mais amiga do 
ambiente. 

Na promoção do desenvolvimento tu-
rístico são dez os projetos que neste 
ano de 2021 irão reforçar as estruturas 
e serviços de apoio, constituindo um 
investimento de cerca de um milhão de 
euros. Projetos que se vão desenvolver 
em áreas tão distintas como ações de 
valorização e preservação do patrimó-
nio cultural, edificado e religioso, assim 
como na criação de infraestruturas de 
receção ao visitante, vocacionadas para 
o enoturismo e para a promoção do 
bem-estar físico. 

No que respeita à Habitação e fazendo 
a ponte para as políticas de promoção 
do desenvolvimento económico e das 
infraestruturas municipais, refiro a apro-
vação pelos Órgãos Municipais da Estra-
tégia Local de Habitação, documento 
muito importante para que sejam dis-
ponibilizados instrumentos financeiros 
relevantes para que no médio prazo, o 
município ou cidadãos considerados 
elegíveis, concretizarem intenções de 
investimento. São cerca de nove mi-
lhões de euros que estão referenciados 
na proposta enviada ao Instituto de 
Habitação e Reabilitação Urbana e que 
permitirão resolver problemas identifi-
cados que abrangem 138 famílias e cer-
ca de 350 munícipes. Ainda respeitante 
à habitação, foram aprovados e já estão 
implementados dois regulamentos de 
apoio dirigidos à população mais jovem 
(entre os 18 e 40 anos de idade), com o 
objetivo de ajudar a fixar os jovens no 
Concelho (regulamento AnsiãesJovem 
e regulamento para a concessão de in-
centivo fiscal à aquisição de habitação 
por jovens). Também está previsto o de-
senvolvimento da urbanização da zona 
entre a piscina municipal coberta e o 
bairro de Santa Águeda, para disponi-
bilizar cerca de 20 lotes para construção 
de moradia. 

Nas infraestruturas municipais, importa 
fazer um ponto de situação em alguns 
projetos que considero estratégicos. De-
correu no início do ano o procedimento 
de concurso publico relacionado com a 
1ª fase de ampliação do Parque Empre-
sarial, empreitada no valor de cerca de 
dois milhões de euros. Também em 15 
de fevereiro foi submetida uma candi-
datura ao aviso do Norte 2020 para fi-
nanciamento de áreas de acolhimento 
empresarial. 

No apoio à comunidade educativa, des-
taco que no passado dia 6 de janeiro 
procedemos à receção provisória das 
obras de requalificação do edificado do 
Agrupamento de Escolas, que passam 
agora a proporcionar mais conforto e 
condições de utilização a todos os alu-
nos, professores e colaboradores. 
Também o projeto inovador de promo-
ção do sucesso escolar continua em 
execução através da equipe multidisci-
plinar contratada para o efeito. 

Para terminar esta abordagem aos docu-
mentos previsionais para 2021, refiro os 
apoios às freguesias e entidades de ca-
ráter religioso, social, desportivo ou cul-
tural. Sendo a cooperação institucional 
uma prioridade, destaco o investimento 
de cerca de um milhão de euros, entre 
comparticipações às juntas de freguesia 
e obras executadas pela Câmara Munici-
pal, mediante acordo com as mesmas, e 
apoios às diversas instituições presen-
tes no nosso território. 

Nestes tempos de pandemia, tentamos 
estar presentes na mitigação do impac-
to desta doença e ao mesmo tempo pre-
parar o Concelho para o futuro. Quando 
a situação sanitária melhorar, surgirão 
oportunidades que temos de aprovei-
tar e teremos de estar simultaneamente 
preparados para atenuar os efeitos a ní-
vel social e económico que subsistirem. 
Nesta fase ainda tão imprevisível, conti-
nuam a ser muito importante a adoção 
de comportamentos responsáveis, pelo 
que apelo a todos que contribuamos 
para tornar este caminho menos peno-
so.

Um abraço amigo, 
João Gonçalves

Mensagem do Presidente,
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  EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS
O Município de Carrazeda de Ansiães quis manter viva uma das mais antigas e mais 
belas tradições de Natal, por isso decorreu durante a quadra natalícia a Exposição 
de Presépios. 

A Exposição de Presépios, a iluminação de Natal e o Mercadinho de Natal, deram luz 
e cor à vila de Carrazeda de Ansiães.

ESPÍRITO DE NATAL
em Carrazeda de Ansiães

ABERTURA DO 
MERCADINHO DE 

NATAL 

O Mercadinho de Natal abriu portas a 4  
de dezembro, às 16h e decorreu até à 
véspera de Natal. Esta ação tem o intui-
to de dinamizar a Praça do Município na 
quadra natalícia e fomentar a exposição 
e venda de produtos regionais associa-
dos à época. Desde doces a sabonetes, 
rendas e artesanato, os visitantes tive-
ram muito por onde escolher e ajudar o 
comércio local. 

Devido à COVID-19 fizeram-se cumprir  
as regras de distanciamento, etiqueta 
respiratória e asseguraram-se todas as 
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medidas de higiene e segurança nos expositores.
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O Município de Carrazeda de Ansiães, durante a época natalícia, entregou uma 
lembrança de boas festas aos seus munícipes.
As caixas de Boas Festas eram constituídas por um bolo rei de 250gr, uma garrafa de 
vinho do porto de 20cl e por dois outros bens de produção local: bombons, frutos 
secos, maçã desidratada, biscoitos ou compotas. Esta foi uma forma encontrada pela 
autarquia para apoiar as padarias, pastelarias e os produtores locais que tiveram 
quebras significativas de vendas resultantes dos constrangimentos provocados 
pela pandemia. 

As 2700 caixas de oferta, no valor total de cerca de 30.000€, foram distribuídas pela 
população residente nos fins de semana de 12 e 13 e  de 19 e 20 de dezembro.

APOIO A 
PRODUTORES 

LOCAIS

O sorteio dos três cabazes de natal no 
valor de 250€ decorreu no dia 5 de janei-
ro, nos Paços do Concelho.

SORTEIO CABAZES DE NATAL
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A Associação de Municípios do Douro Superior de Fins Específicos (AMDSFE) conjun-
tamente com os seus Municípios associados, nomeadamente Carrazeda de Ansiães, 
são parceiros num projeto transfronteiriço do Fundo Europeu de Desenvolvimento Re-
gional FEDER, através do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020; 
denominado “Discover Duero Douro”.

O Discover Duero Douro é um projeto transfronteiriço, destinado a consolidar o Dou-
ro-Duero como um destino turístico de excelência, alinhando-se com uma estratégia 
que aposta em posicionar este território como um destino inteligente, sustentável e 
inclusivo. 
A AMDSFE conjuntamente com os seus Parceiros do projeto “Discover Duero Douro” 
organizou um processo participativo – 3 Workshops Online – durante o mês de dezem-
bro, que visa avançar na consolidação do território do Douro – Duero.

PROJETO
DISCOVER 

DUERO DOURO 

INAUGURAÇÃO 
DA EXPOSIÇÃO 
FOTOGRÁFICA

O Centro de Inovação Tecnologica 
Inovarural de Carrazeda de Ansiães 
(CITICA) foi o espaço escolhido para 
receber a inauguração da Exposição 
Fotográfica – Borboletas Noturnas 
do Vale do Tua, inaugurada a 17 de 
dezembro. 

A inauguração simbólica em tempos 
de pandemia contou com a presença 
do Presidente da Câmara de Carraze-
da de Ansiães, João Gonçalves, o Di-
retor do Parque Natural Regional do 

Borboletas Noturnas do Vale do Tua

Vale do Tua (PNRVT), Artur Cascarejo e a Investigadora do Centro de Investigação e 
Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, Sónia Ferreira.
A exposição faz parte de um conjunto de três exposições itinerantes do PNRVT em 
parceria com a CIBIO InBIO intituladas: Projeto Vale da Diversidade. Estas exposi-
ções irão percorrer alternadamente os cinco municípios abrangidos pelo Parque. 

Pode visitar as outras duas exposições no Núcleo Museológico do Pão e do Vinho 
de Favaios em Alijó, Exposição Fotográfica – Briófitas e Líquenes do Vale do Tua e a 
Exposição Fotográfica – Biodiversidade do Vale do Tua na ECOTECA em Mirandela.
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REVISTA MEMÓRIA RURAL Nº3 

Apresentação da nova Revista Memória Rural, número 3, 
2020

No dia 20 de dezembro foi oficialmente apresentada pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, Dr. 
João Gonçalves, o terceiro número da Revista Memória Ru-
ral, órgão de comunicação do Museu da Memória Rural que 
integra um projeto de musealização que se encontra polari-
zado pelo território concelhio a partir de pequenos núcleos 
temáticos, que fazem abordagens interpretativas e museo-
gráficas sobre o património rural e imaterial.

A Revista Memória Rural é distribuída de forma impressa e 
digital, tem uma periodicidade anual e aborda como princi-
pais temáticas o Património Imaterial e a Memória Histórica 
da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. É num contexto 
genérico de valorização do Património Cultural e da identi-
dade local e regional que esta publicação se assume com o 
intuito de fortalecer o processo de comunicação do projeto 
museológico do Museu da Memória Rural, tentando dar-lhe 
visibilidade e dinâmica regional e nacional.

Num ano atípico e histórico, a Revista Memória Rural cum-
priu com a sua assiduidade, e até atingiu um recorde de 
participações e de artigos. Um volume com 377 páginas que 
neste ano de 2020 se debruça sobre aspetos relativos à cul-
tura duriense e transmontana, incluindo as questões cultu-
rais transfronteiriças, contando neste número com a partici-
pação de alguns investigadores espanhóis, numa tentativa 
partilhada de estudar e entender o território e os processos 
históricos e culturais de forma comum.

O volume referente ao ano de 2020 integra alguns artigos tais 
como:
Memórias do trabalho no Douro antigo a partir de narrativas 
literárias e fotográficas de António Luis Pereira; 

Vergar pelo fogo, a arte da tanoaria no concelho de Carraze-
da de Ansiães de Isabel Alexandra Lopes; 

Entre muros e cortiços no território de Carrazeda de Ansiães 
de Rodolfo Manaia e Nelson Tito;

À cata das moedas perdidas. As Feiras de Carrazeda de An-
siães, património cultural imaterial de Maria Otília Pereira 
Lage e Hélder de Carvalho; 

Os Zíngaros de Carrazeda de Ansiães de Cristiano Júlio Moreira 
de Sousa; 

O sagrado no imaginário do povo. Festa de Nª Srª da Assunção, 
Vilarinho da Castanheira de Susana Maria Vasconcelos Mesqui-
ta;

Mudanças sociodemográficas em Carrazeda de Ansiães: desa-
fios e oportunidades de Luís Carlos Almeida Ferreira;

Entre outros.

Pode adquiri-la na Sede do Museu da 
Memória Rural, em Vilarinho da Casta-
nheira, na Biblioteca Municipal de Carra-
zeda de Ansiães e nas Portas de Entrada 
do Vale do Tua, em Foz -Tua.

A revista pode ainda ser adquirida via 
online a partir da nossa livraria virtual.
https://museudamemoriarural.pt/
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PLANO DE AÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA
O âmbito territorial do Plano de Ação para a Regeneração Ur-
bana de Carrazeda de Ansiães (PARUCZ) corresponde ao terri-
tório incluído na Área de Reabilitação Urbana (ARU), a qual foi 
delimitada de acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), que entrou em vigor em dezembro de 2009, 
estando incluída na tipologia de Centro Histórico.

A ARU de Carrazeda de Ansiães integra uma área com cerca de 
32,24 hectares, delimitada da seguinte forma:

- A nordeste, pela antiga entrada da EN 214 (atual Rua Luís de 
Camões), integrando o Bairro do Moinho de Vento e do Fundo 
da Vila, e interrompendo até junto ao cruzamento com a Rua 
Engenheiro Camilo de Mendonça, subindo até junto da escola 
EB 2,3 /S de Carrazeda de Ansiães e virando depois no sentido 
da Praça do Toural pela Rua João da Cruz;

- A norte, subindo até ao cemitério até à Rua B, onde inflete até 
à Rua Engenheiro Amaro da Costa, integrando a urbanização 
aí localizada, até à Rua Nossa Senhora da Graça e integrando 
a Rua Barbosa do Bocage, até chegar à Rua Tenente Aviador 
Melo Rodrigues;

- A poente, desde a R. do Alto Vilarinho até à R. Aristides Sousa 
Mendes, descendo por esta até à R. de Santo António e depois 
até à Rua dos Bombeiros Voluntários;

- A Sul, pela R. Vitorino Cabral e R. Marechal Gomes da Costa, 
infletindo depois para sul para integrar a R. Vasco da Gama, 
parte da R. Aquilino Ribeiro (incluindo o antigo edifício da 
Casa do Douro) até ao Mercado Municipal;

E a Nascente, integrando a R. Capitão Francisco do Amaral, in-
tegrando o designado Fundo da Vila.

De acordo com o RJRU, que determina a competência das 
Câmaras Municipais na definição da estratégia de reabilita-
ção, esta é “uma componente indispensável da política das 
cidades e da política de habitação, na medida em que nela 
convergem os objetivos de requalificação e revitalização das 
cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e 
de qualificação do parque habitacional, procurando-se um 
funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentá-
vel das cidades e a garantia, para todos, de uma habitação 
condigna”, a qual deverá ser consubstanciada na delimitação 
de uma ou mais ARU a aprovar pela respetiva Assembleia Mu-
nicipal.

A delimitação da ARU de Carrazeda de Ansiães foi publicada 
em Diário da República através do Aviso n.º 8585/2015, de 
6 de agosto, e posteriormente alterada através do Aviso n.º 
6544/2016, de 24 de maio.
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O Município de Carrazeda de Ansiães encontra-se a requali-
ficar espaços públicos, nomeadamente infraestruturas, pas-
seios e vias de circulação na Rua dos Bombeiros Voluntários, 
Rua da Srª da Graça, Rua Adelino Amaro da Costa, Rua de 
Santa Águeda e Travessa de Santa Águeda.

Informamos que o trânsito encontra-se condicionado na Rua 
dos Bombeiros Voluntários, na Rua Sra. da Graça, na Rua 
Adelino Amaro da Costa, na Rua de Santa Águeda e Travessa de 
Santa Águeda. Aconselha-se a população a evitar a circulação 
nestas ruas efetuando o trajeto pelo desvio da Zona Industrial.

R. Adelino Amaro da Costa

Rua Sra. da Graça R. Adelino Amaro da Costa
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Decorreu a 6 de janeiro a assinatura da recepção provisória das obras de requalifi-
cação e modernização da escola EB 2,3\S. Na reunião estiveram presentes o Presi-
dente do Município, João Gonçalves, o Delegado Regional da Educação do Norte, 
Sérgio Afonso, o Director da Escola, Carlos João, técnicos da AMTQT e os técnico das 
empresa de construção civil responsável pela execução da obra.

Remoção de bloco de pedra no talude da EM630, estrada que liga os Codeçais 
à Brunheda

Requalificação e modernização da escola EB 2,3\S
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Com o agravamento do estado do tempo nas primeiras semanas 
de janeiro, os Serviços Municipais de Proteção Civil deram início 
aos trabalhos de limpeza das estradas do concelho e à colocação 
de sal para evitar a formação de gelo.

Limpeza das Estradas do Concelho

O município de Carrazeda de Ansiães 
procedeu à identificação e destruição 
de um ninho de vespa asiática. Apesar 
de terem já sido detetadas vários exem-
plares desta vespa, este foi o primeiro 
ninho identificado e destruído pelos 
serviços municipais.

Destruição de ninho de 
Vespa Asiática 

Instalação de equipamento de recolha 
de dejetos de animais de companhia

Limpeza de Terrenos até dia 15 de Março

Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entida-
des que detenham terrenos confinantes a edifícios inseri-
dos em espaços rurais, devem proceder à sua limpeza até 
ao dia 15 de março.
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Entre o Vilarinho da Castanheira e 
Pinhal do Douro

O Município de Carrazeda de Ansiães e a 
empresa Carlos Augusto Pinto dos San-
tos & Filhos, S.A, assinaram, 8 de feverei-
ro, o contrato de empreitada de obra pú-
blica da Estrada Municipal 624 que liga a 
freguesia de Vilarinho da Castanheira à 
localidade de Pinhal do Douro. 
A empreitada que ascende aproxima-
damente a 400.000,00€ prevê o alarga-
mento do perfil existente, melhoramen-
to do piso e drenagem de água pluviais, 
tem prazo de execução de 180 dias a 
partir da data de consignação.

BENEFICIAÇÃO  DA 
EM624

VALORIZAÇÃO 
PATRIMONIAL E 

CULTURAL
Santuário de Nª Sra da Saúde
Mogo de Malta

Encontram-se a decorrer as obras de 
Valorização Patrimonial e Cultural do 
Santuário de Nª Srª da Saúde, que têm 
como objectivo dotar este espaço de 
melhores condições de usufruto. 
No projeto de requalificação estão en-
globadas as seguintes ações:  pavimen-
tação da zona circundante do santuário; 
melhoria dos acessos e beneficiação das 
várias construções existentes.

Capela de São Bartolomeu 
Mogo de Ansiães

No Mogo de Ansiães estão também a 
decorrer as obras de requalificação do 
adro da Capela de S. Bartolomeu.
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CURSO TÉCNICO 
SUPERIOR DE 

VITICULTURA E 
ENOLOGIA
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Este é o terceiro ano consecutivo que serão lecionados cursos técnicos superiores 
no concelho, fruto de uma parceria entre o IPB e o município que remonta ao ano 
letivo de 2018/2019. No primeiro ano abriu o curso técnico superior na área de Ener-
gias Renováveis e Instalações Elétricas, no ano letivo 2019/2020 abriu o curso de 
Gerontologia, que ainda decorre e este ano abriu o curso de Viticultura e Enologia. 

Neste ano letivo que se inicia, 36 alunos frequentarão os dois cursos que dão acesso 
aos ciclos de licenciatura e mestrado integrados sendo o acesso realizado através de 
concurso especial, regulado por diploma próprio. 
A sessão formal de abertura contou com a presença do Presidente do IPB, Professor 
Doutor Orlando Rodrigues.

Após um interregno de 15 dias sem atividades letivas, no dia 8 de fevereiro, foram 
retomadas as aulas, em regime não presencial. De forma a garantir que todos os 
alunos, do agrupamento de escolas, tivessem acesso aos meios necessários para 
assistir às aulas lecionadas on-line, a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 
distribuiu, cerca de 100 computadores tendo também disponibilizado 40 aparelhos 
de co nexão à internet.  
Os equipamentos utilizados pelos alunos serão recolhidos no fim do ano letivo ou 
no recomeço das aulas presenciais.

MUNICÍPIO 
DISTRIBUI MEIOS 
TECNOLÓGICOS 
AOS ALUNOS

 Campanha “Dê Troco a Quem 
Precisa”

Campanha Contra a Violência 
Doméstica

 Campanha “#NãoSouUmAlvo”
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AnsiãesJovem é o programa de apoios 
que pretende criar condições para que 
os jovens possam arrendar ou construir 
a sua própria habitação e dinamizar o 
comércio e economia local.

APOIO À HABITAÇÃO PARA JOVENS

No dia 28 de Dezembro de 2020, na se-
quência de proposta da Câmara Munic-
ipal, a Assembleia Municipal aprovou, 
por unanimidade, dois Regulamentos 
Municipais “ANSIÃESJOVEM” e “INCEN-
TIVO FISCAL À AQUISIÇÃO DE HABITA-
ÇÃO ISENÇÃO DE IMT”, que englobam 
um conjunto de medidas que visam in-
centivar a fixação de Jovens no Conce-
lho de Carrazeda de Ansiães.

Relativamente ao Incentivo Fiscal à Aquisição de Habitação, os Jovens que adqui-
rirem habitação própria,  ficam isentos do pagamento de Imposto Municipal sobre 
as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT).

Os programas de apoio incidem sobre várias vertentes, nomeadamente:
- Apoio à fixação de residência na modalidade de arrendamento;
- Apoio à fixação na modalidade de aquisição de edifício ou fração autónoma de 
edifício;
- Apoio à fixação na modalidade de aquisição e recuperação de imóvel, em estado 
degradado ou de construção nova, destinado a habitação própria;
- Apoio de 10% sobre o valor do consumo de água, eletricidade e resíduos sólidos:
- Isenção de IMT na aquisição de imóveis.

A Estratégia Local de Habitação de Carrazeda de Ansiães, de-
senvolvida no âmbito do 1º Direito – Programa de Apoio ao 
Acesso à Habitação, prevê um investimento de 9 milhões de 
euros para criar habitação condigna às famílias que atual-
mente vivem em condições de  insalubridade e insegurança.

Foram referenciados 134 agregados familiares, que abarcam 
331 pessoas, que atualmente vivem em condições considera-
das “indignas”.  Assumindo o horizonte temporal de execução 
de 2026, a operacionalização desta estratégia, coordenada 
pelo Município, requer o envolvimento ativo dos atores locais 
na criação das soluções habitacionais propostas, diversifi-
cadas e aptas a garantir uma resposta focada nos diferentes 
grupos de população com dificuldades no acesso a uma ha-
bitação.

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO

Estes grupos populacionais são os seguintes:

- População residente no núcleo precário (acampamento de etnia cigana);
- População residente no núcleo degradado (Bairro dos Ferroviários-Tua);
- Os indivíduos a residir em situação de indignidade, em situação de grande vulnerabilidade e/ou dependência, que carecem de 
realojamento em habitação social ou em alguma forma de residência acompanhada/assistida;
- Proprietários/coproprietários de alojamentos nos quais residem em situação de indignidade, nomeadamente os indivíduos e/
ou agregados habitacionais em situação de insalubridade e insegurança, precaridade, sobrelotação e inadequação;
- População geral, considerando que se trata de uma estratégia abrangente, para toda a comunidade que necessita de apoio no 
acesso à habitação.
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M u n i c í p i o  d e  C a r r a z e d a  d e  A n s i ã e s  |  2 ª  E d i ç ã o

 Município de Carrazeda de Ansiães 
instala Infraestrutura de Testes 

Covid-19
O Município de Carrazeda de Ansiães 
instalou no Centro de Saúde, uma es-
trutura de apoio à implementação de 
medidas de mitigação e prevenção da 
COVID 19.
O equipamento entrou em funciona-
mento no inicio de novembro e visa au-
xiliar logisticamente o centro de saúde, 
para que os cuidados prestados aos mu-
nícipes continuem a ser feitos de forma 
segura e com qualidade.

Devido ao evoluir da pandemia a nível 
nacional e a entrada em vigor do novo 
Estado de Emergência, a Comunidade 
Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) 
decidiu encerrar as feiras em todos os 
municípios da sua área geográfica.

Encerramento das feiras

PREVENÇÃO COVID-19

O Município de Carrazeda de Ansiães 
deu seguimento ao Decreto n.º 3-C/2021 
artigo 35.ºA, que prevê a proibição de 
acesso aos espaços públicos. 

Assim sendo, foram afixados avisos de 
sinalização que proíbem a utilização 
de bancos de jardim, parques infantis e 
equipamentos de cardiofitness.

Proibição de acesso a espaços públicos

A sessão ordinária da Assembleia Municipal realizou-se sexta-feira, 26 de fevereiro 
de 2021, cumprindo todas as medidas de segurança para prevenção e mitigação da 
COVID-19. 

Na sessão tiveram destaque os seguintes assuntos:

a) Para deliberação da Assembleia Municipal:
− Empreitada: “Construção do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães”/ 
Autorização prévia da Assembleia Municipal;

b) Para conhecimento da Assembleia Municipal:
− Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal; 
− Apoios prestados às freguesias atribuídos pela Câmara Municipal/ Regulamento 
das formas de apoio às freguesias do concelho; 
− Relação de fornecimento de bens e serviços assumidos ao abrigo da autorização 
genérica da Assembleia Municipal aprovada em sessão ordinária de 28-12-2020; 
− Relatório anual de atividades e avaliação ano 2020 da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Carrazeda de Ansiães.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SESSÃO ORDINÁRIA 
26 DE FEVEREIRO DE 2021
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As Eleições Presidenciais tiveram data marcada a 24 de janei-
ro de 2021. Devido à pandemia da COVID-19 existiram  duas 
mesas de voto na vila de Carrazeda de Ansiães a funcionarem 
no Centro de Apoio Empresarial de Carrazeda de Ansiães (CA-
ECA). Todo o espaço foi sinalizado de forma a que os eleitores 
cumprissem o seu direito e dever cívico em segurança.

A DECORRER

Candidaturas abertas ao Apoio Municipal à Melhoria de Ha-
bitação, direcionadas para  pessoas mais desprotegidas, eco-
nómica e socialmente desfavorecidas, que necessitem de pe-
quenas obras ou reparações em casa.

Formação Dark Sky Vale do Tua

O Parque Natural Regional do Vale do Tua está a promover  
uma formação GRATUITA  para todos os agentes, públicos e 
privados, do sector do Turismo. 
Os interessados devem submeter a sua inscrição  no site do 
Parque Natural Regional do Vale do Tua.



PARQUE EMPRESARIAL 
de Carrazeda de Ansiães

O município lançou a 25 de janeiro, o concurso público para a construção do Parque Empre-
sarial com o valor base de 2 012 916,95€.

Esta empreitada irá disponibilizar 40 novos lotes, aumentando em mais de 50% a capacidade 
da zona industrial existente e tem como objetivo a instalação de novas empresas e a criação 
de novos postos de trabalho.

Preparar o futuro, hoje.


