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Caros Munícipes, 

Este Boletim Municipal corresponde ao nosso objetivo de 
informar sobre a atividade municipal durante o período de 
março a setembro de 2021. 

Como é público e notório, esses meses coincidiram com a 
época pré-eleitoral e eleitoral das Autárquicas 21 e por isso 
mesmo, tomámos a opção de não editarmos antes. Embora 
tal fosse perfeitamente compreensível e prática corrente, não 
quisemos que a sua publicação fosse argumento, para a cria-
ção de factos políticos que pudessem de alguma forma con-
tribuir para a distorção das questões mais importantes que 
deveriam prender a atenção de todos.  

João Gonçalves

Com o Escrutínio do dia 26 de setembro e a Tomada de Pos-
se dos Novos Órgãos Autárquicos virou-se uma nova página, 
ficando este boletim como o registo do último parágrafo da 
página anterior. 

Além das preocupações próprias das candidaturas, a Câmara 
Municipal continuou a desenvolver a sua atividade da forma 
mais normal possível, dados os efeitos ainda sentidos da pan-
demia da COVID-19. No entanto, com a ajuda e apoio de todos 
foi possível concretizar a maior parte das propostas incluídas 
nas grandes opções do plano e orçamento municipal.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Todos temos que ter a consciência de que a pandemia ain-
da não acabou e que embora se tenham dado passos muito 
grandes para mitigar os seus efeitos, continua a ser necessá-
rio adotarmos os comportamentos recomendados pelas de-
mais autoridades.

Pela nossa parte contamos com todos e dada a proximidade 
da Época Natalícia e Fim de Ano, aproveito para vos desejar 
Boas Festas e muita saúde. 

Um Abraço Amigo, 
João Gonçalves
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Nos dias 21 e 22 de Março, os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Carrazeda 
de Ansiães participaram numa ativida-
de comemorativa do Dia Mundial da Ár-
vore e da Água.

A atividade organizada pela Resíduos 
do Nordeste com a colaboração do 
Município de Carrazeda de Ansiães, do 
Agrupamento de Escolas e dos Bom-
beiros Voluntários de Carrazeda de An-
siães, levou os alunos a participarem 
na plantação de 25 oliveiras no espaço 
envolvente do Ecocentro de Carrazeda 
de Ansiães. Além desta atividade assiti-
ram a uma conversa informativa sobre 
a importância do consumo consciente 
de água e da importância e preservação 
das árvores e das florestas.

Aos participantes foi dado um brinde 
que consistia na oferta de uma caneca, 
um morangueiro, um trio de sacos de 
reciclagem e um folheto informativo so-
bre o consumo consciente de água.

DIA MUNDIAL DO ESCUTISMO“PEDAÇOS DE TUDO” LIVRO DE 
CATARINA NAIR CARVALHO 

No dia 23 de Abril é celebrado o dia de S. Jorge, padroeiro mundial do escutismo. 
Para lembrar esta efeméride, o  Agrupamento 658 – S. João Evangelista, prestou-lhe 
homenagem evocando algumas das suas atividades.

Apresentação do livro “Pedaços de 
Tudo” de Catarina Nair Carvalho na 
Biblioteca Municipal de Carrazeda de 
Ansiães.

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA ÁGUA 
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GALERIA DE RETRATOS DE EX-PRESIDENTES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Cerimónia de Apresentação das 
Fotografias dos Presidentes da Câmara 
Municipal de Carrazeda de Ansiães, no 
Período do Poder Democrático Local.

O nosso passado ajuda a compreender 
o presente e a perspetivar o o futuro. 

Neste sentido foi realizada uma cerimónia simbólica de homenagem aos antigos 
presidentes de Câmara através da constituição de uma galeria fotográfica no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho. Na presença do atual Presidente da Câmara, 
Presidente da Assembleia Municipal, dois dos Ex-Presidentes, o fotojornalista 
Leonel de Castro, responsável pelo registo fotográfico e demais elementos da 
vereação, foi inaugurada esta galeria no dia 30 de abril. 

A cerimónia serviu para homenagear o passado e o presente do poder democrático 
local no concelho de Carrazeda de Ansiães.

Como forma de assinalar, o 1 de junho, 
Dia Mundial da Criança, o Município de 
Carrazeda de Ansiães, ofereceu a todas 
as crianças, do pré-escolar e primeiro 
ciclo, um livro sobre a história do con-
celho. 

“Ansiães, Uma História com Cinco Mil 
Anos”, é um livro que conta, aos mais 
novos, de uma forma didática e diver-
tida como nasceu o atual concelho de 
Carrazeda de Ansiães.
A ação decorre no Castelo de Ansiães, 
onde uma criança curiosa e imaginativa 
encontra um grupo de arqueológos que 
lhe vão ensinar, o que é a arqueologia e 

como esta ciência contribui para a com-
preensão de como as diversas comuni-
dades humanas habitaram o castelo de 
Ansiães, ao longo dos séculos. 

Este livro não se esgota nos ensinamen-
tos sobre história e arqueologia, ao lon-
go das 32 páginas, as crianças vão ter 
a oportunidade de viajar no tempo e 
aprender que o verdadeiro tesouro está 
no conhecimento. 
O livro apresentado resulta de trabalho 
realizado entre o Município de Carraze-
da de Ansiães e a editora Palavras e Ri-
mas na execução do livro personalizado 
para autarquia. 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
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Camilo Mendonça foi uma figura notá-
vel do séc. XX, fundador do Complexo 
Agroindustrial do Cachão em meados 
dos anos 60, e impulsionou diversas 
obras fundamentais para o desenvolvi-
mento da região transmontana.

No mês do centenário do seu nascimen-
to, foi organizado um ciclo de conferên-
cias em que participaram os municípios 
de Alfândega da Fé (de onde era natu-
ral), Mirandela, Carrazeda de Ansiães, 
Macedo de Cavaleiros e Vila Flor, jun-
tamente com as instituições de ensino 
superior da região, Instituto Politécnico 
de Bragança e a Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro.

De 7 a 23 de julho, o ciclo de conferên-
cias realizou uma viagem pelo passado, 
presente e futuro da região, o setor agrí-
cola, agropecuário, hídrico e os desa-
fios das novas tecnologias e alterações 
climáticas.

No dia 7 de julho, o Centro de Inovação Tecnológica Inovarural de Carrazeda de 
Ansiães (CITICA) foi palco da Sessão de Abertura do Ciclo de Conferências, do Cen-
tenário de Nascimento do Eng.º Camilo Mendonça. 

O Presidente do Município, a atual Diretora Regional de Agricultura, o Presidente 
do Conselho Intermunicipal CIM-TTM e os representantes das duas instituições de 
ensino superior Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro (UTAD) deram início à Sessão de Abertura.
As conferências tiveram transmissão online.

No âmbito do projeto Discover Duero Douro, a CIMDOURO, 
realizou um  workshop “O Românico e o Douro: história, 
identidade e território”, aberto a todos os interessados. 
Este projeto de cooperação transfronteiriça, destina-se a con-
solidar o Douro-Duero como destino turístico de excelência.

O Auditório CITICA foi palco de uma palestra motiva-
cional com o empreendedor local Óscar Sousa, cria-
dor da empresa Asas do Tua, no dia 25 de julho.

CENTENÁRIO DO NASCIMENTO 
DO ENG. CAMILO MENDONÇA

    
    

    
    

    
    

    
  W

O
RK

SH
O

PS



BOLETIM MUNICIPAL 2021 

10

Amália Rodrigues nasceu a 23 de julho 
de 1921, cantou e encantou milhares de 
pessoas e levou o fado português além-
-fronteiras. No dia em que completaria 
101 anos de vida, o Município de Carra-
zeda de Ansiães promoveu um concerto 
que celebrou a vida e obra da fadista.

No dia 23 de julho, o Centro de Inovação 
Tecnológica Inovarural de Carrazeda de 
Ansiães (CITICA) abriu portas para uma 
noite em que não só se revisitaram os 
fados mais icónicos de Amália, como se 
viajou numa retrospetiva histórica pela 
vida da fadista com uma apresentação 
de 200 fotografias inéditas.

CENTENÁRIO DE AMÁLIA RODRIGUES

Fátima Lopes, conhecida apresentadora de tele-
visão, lançou o seu mais recente livro, dia 12 de 
agosto às 18h00 em Carrazeda de Ansiães. 

O espaço exterior da Biblioteca Municipal foi palco 
da apresentação do novo livro da apresentadora, 
um romance fresco e leve numa viagem de autoco-
nhecimento e de motivação, com o Alentejo como 
pano de fundo. 

A apresentação contou com a presença do Presi-
dente da Câmara Municipal, João Gonçalves, Luís 
Baião da Zen Family e as alunas da Academia Mu-
nicipal de Música, Bernadete Coelho, Sofia Lages e 
Jacinta Coelho num momento musical.

LANÇAMENTO DO LIVRO
“ENCONTREI O AMOR ONDE MENOS 
ESPERAVA” DE FÁTIMA LOPES

No dia 28 de junho, a Sala de Exposições 
do CITICA abriu portas à Exposição Fo-
tográfica - Via Estreita, de Carlos Cardo-
so. A exposição esteve em exibição até 
31 de Agosto 2021.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
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Devido à impossibilidade da realização da Feira da Maçã, do 
Vinho e do Azeite, por causa da pandemia, o Município de Car-
razeda de Ansiães organizou uma série de atividades para não 
deixar passar em claro esta data.

VERÃO EM CARRAZEDA
 
A atividade denominada “Verão em Carrazeda” englobou mos-
tra de produtos locais, atividades ao ar livre como: escalada, 
passeio pedestre, slide, canoagem e paddle . A Unidade Pas-
toral de Ansiães celebrou a Missa Campal em honra de Santa 
Águeda em colaboração com o Município.

As inscrições para as atividades foram realizadas através de um 
formulário online e a entrada nos concertos do CITICA foi feita 
mediante a marcação prévia de lugares. As atividades e concer-
tos respeitaram todas as regras de distanciamento e segurança 
definidas pela Direção Geral da Saúde.
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2ª EDIÇÃO CORRIDA PARA A VIDA
Liga Portuguesa Contra o Cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Nú-
cleo Regional do Norte realizou a 2ª Edi-
ção da Corrida para a Vida, uma prova 
desportiva de cariz solidário a favor dos 
doentes oncológicos.

Esta edição contou com dois padrinhos 
muito conhecidos do público, também 
eles doentes oncológicos que são sím-
bolos de luta e esperança, ex-atleta Au-
rora Cunha e o cantor Marco Paulo. 

O concelho de Carrazeda de Ansiães 
juntou-se a esta causa. Os participantes 
puderam participar entre os dias 16 e 30 
de maio de 2021.

 A atividade física foi livre, seja caminhar, 
correr, dançar, ou pedalar, o importante 
é participar, cumprindo as regras de se-
gurança de combate à COVID-19.
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Carrazeda de Ansiães acolheu a 2ª eta-
pa da prova organizada pelo Jornal de 
Notícias, que ligou o nosso concelho 
a Miranda do Douro num percurso de 
144,7Km.

No dia 11 de junho, diversas equipas de 
ciclismo percorreram a região Patrimó-
nio da Humanidade numa prova inédita 
que pretende conjugar a beleza do Dou-
ro com a emoção do ciclismo. 

Além da competição, esta nova prova 
do calendário vem tentar mitigar as di-
ferenças entre o litoral e o interior e pro-
movendo a prática desportiva junto das 
respetivas populações. 

Uma prova composta por cinco etapas. 
A primeira de Torre de Moncorvo a Mo-
gadouro (140.2 quilómetro), a segunda 
entre Carrazeda de Ansiães e Miranda 
do Douro (144.7 quilómetros), tercei-
ra etapa, no distrito de Viseu, Resende 
numa prova contrarrelógio plano e cur-
to (10.8 quilómetros), a quarta etapa 
de Resende a S.João da Pesqueira(66.2 
quilómetros) e última etapa, de Tabua-
ço a Lamego(148 quilómetros).

Maurício Moreira (Efapel) foi o grande 
vencedor da 1.ª edição do Grande Pré-
mio Douro Internacional, mantendo a 
camisola que vestiu desde o primeiro 
dia de prova e mostrando a sua consis-
tência ao longo da corrida.

1º GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO DOURO  INTERNACIONAL
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Realizou-se no dia 27 de junho, o pri-
meiro Passeio Pedestre do ano após o 
início da pandemia causada pela CO-
VID-19.
 
O percurso com cerca de 12 km, que per-
correu quatro freguesias (Carrazeda de 
Ansiães, União de Freguesias de Belver 
e Mogo de Malta, Fontelonga e União de 
Freguesias  de Lavandeira, Beira Grande 
e Selores).  
Ao longo da caminhada os participantes 
usufruíram da paisagem do planalto de 
Carrazeda de Ansiães, de toda a zona 
envolvente do Vale da Veiga e depara-
ram-se com um vasto património cultu-
ral e espaços de lazer.

O Município agradece a colaboração 
dos Bombeiros Voluntários de Carraze-
da de Ansiães pelo apoio prestado du-
rante o Passeio Pedestre.

PASSEIO PEDESTRE AO PLANALTO 
DE ANSIÃES
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CRIAÇÃO DA “GRANDE TRAVESSIA BTT DO 
DOURO INTERNACIONAL E VINHATEIRO”

A “Grande Travessia BTT do Douro In-
ternacional  e Vinhateiro” consubstan-
cia-se numa rota de 275 quilómetros ao 
longo do Douro para a prática de BTT, a 
nível nacional e internacional.

A criação da “Grande Travessia BTT do 
Douro” resulta da aprovação de uma 
candidatura à Linha de Apoio à Valoriza-
ção do Interior, do Turismo de Portugal, 
coordenada pela Associação de Municí-
pios do Douro Superior e que engloba 
um percurso BTT pelos concelhos de 
Carrazeda de Ansiães, Figueira de Cas-
telo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, 
Miranda do Douro, Mogadouro, Torre de 
Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa.

Este projeto tem o objetivo de trazer 
para o território praticantes de BTT, au-
mentando desta forma a abrangência 
da oferta turística regional.

O circuito será repartido por etapas em 
cada um dos concelhos que a integram, 
a Grande Travessia BTT conta com a 
construção ao longo do percurso de 
vários centros de BTT que funcionam 
como locais de apoio aos utilizadores 
da rota, assumindo a forma nomeada-
mente de centros intermédios de apoio 
e centros finais e términus de cada uma 
das etapas, vai dispor de balneários, sa-
nitários e estações de serviço para lava-
gem de bicicletas. 

No concelho de Carrazeda de Ansiães 
o traçado terá uma extensão de cerca 
de 16 km e vai passar nos seguintes lo-
cais: Cadima, Senhora da Ribeira, Beira 
Grande, Fontelonga terminado em Car-
razeda, onde vai estar localizado, junto 
ao Espaço Lúdico Dr. Morais Fernandes, 
o Centro de Apoio BTT.  
  

“ Com este projeto pretende-
-se criar um equipamento de 
excelência, de reconhecida 
qualidade nacional e interna-
cional que ofereça aos prati-
cantes as melhores condições 
técnicas e logísticas para a 
prática de BTT num contacto 
privilegiado com a natureza e 
com o vasto património cultu-
ral do território.”
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DIA DA JUVENTUDE

No dia 12 de agosto comemora-se o Dia 
Internacional da Juventude. A celebra-
ção desta data, instituída em 1999, tem 
como objetivo lembrar que os jovens 
são o futuro do mundo e também para 
alertar para os desafios por estes  vivi-
dos no que toca a cuidados de saúde, 
educação e emprego, muito especial-
mente nos países menos desenvolvi-
dos.

Neste dia várias instituições públicas, 
ofereceram acesso gratuito e descontos
aos jovens. No nosso concelho, tiveram
entrada gratuita na Piscina Municipal 
Descoberta e no Centro Interpretativo 
do Vale do Tua.

Na Piscina Municipal Descoberta, não
faltou música com DJs para animar o
dia e início de noite.

No dia 25 de setembro de 2021 decorreu a 2º edi-
ção Flower People X  uma competição “amiga do 
ambiente”, onde os vencedores foram, não os mais 
rápidos, mas sim aqueles que mais lixo recolheram 
ao longo desta prova. 

O Município Carrazeda de Ansiães foi parceiro, jun-
tamente com o Parque Natural Regional do Vale do 
Tua, em mais uma excelente iniciativa de promo-
ção do território nas águas do rio Tua. 

2ª EDIÇÃO FLOWER PEOPLE X
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EDUCAÇÃO

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
ANO LETIVO DE 2021/2022

COMPARTICIPAÇÃO A 100% TRANSPORTE ESCOLAR

COMPARTICIPAÇÃO A 100% REFEIÇÕES ESCOLARES

- Comparticipação a 100% do transporte dos alunos do Pré-Escolar, 1º,2º, 3º ciclo do ensino básico e 
secundário.

- Comparticipação a 100% das refeições das crianças do Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico.

OFERTA MATERIAL ESCOLAR

- Atribuição de Kits de Material Escolar aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, do escalão 1 e 2 de abono 
de família.
- Atribuição de fichas de trabalho das disciplinas correspondentes a cada ano de escolaridade do 1º Ciclo 
de ensino básico, aos alunos do escalão 1 e 2 de abono de família.
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Decorreu entre o dia 29 de outubro e 
5 de junho a 14ª Edição do Concurso 
Nacional de Leitura, composta por três 
fases: a fase municipal; a fase intermu-
nicipal e a fase nacional. 

O Município felicita todos os alunos que 
participaram com empenho e entusias-
mo nesta prova e agradece a todos os 
que se envolveram na 14ª edição do 
Concurso Nacional de Leitura (CNL), 
nomeadamente aos elementos do júri, 
aos professores bibliotecários, profes-
sores do 1º Ciclo, diretores de turma, 
professores de português, encarrega-
dos de educação e familiares dos con-
correntes pelo seu trabalho, disponibili-
dade e acompanhamento dos finalistas 
ao longo do todo o processo. A todos os 
finalistas, muitos parabéns!

A Fase Intermunicipal decorreu, em for-
mato online, no dia 22 de Abril e contou 
com a presença do presidente da Câma-
ra Municipal, João Gonçalves, dando as 
boas vindas a todos os concorrentes, es-
teve ainda presente o escritor Francisco 
Moita Flores. 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

No final da Sessão foram escolhidos 
para representarem a CIM DOURO na Fi-
nal Nacional, os seguintes alunos:

1º Ciclo:  Ana Margarida dos Santos Ro-
drigues – Santa Marta de Penaguião e 
Tomás Gonçalves Machado de Fonseca 
Rabaçal – Carrazeda de Ansiães

2º Ciclo: Inês de Carvalho Alvim – Arma-
mar e Raquel Reixelo Moutinho – Carra-
zeda de Ansiães
3º Ciclo: Bernardete Maria Moreira – 
Carrazeda de Ansiães e Maria João Este-
ves Mendonça – Murça
Secundário: Eva Sofia Serrano Lopes - 
Murça e Joana Xavier Machado – Arma-
mar.

A cerimónia de entrega de prémios do 
Concurso Nacional de Leitura decorreu 
dia 1 de julho, na Biblioteca Municipal.

Os prémios foram entregues aos três 
finalistas, bem como a todos os partici-
pantes da prova. 
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O Presidente da Câmara Municipal, 
entregou os certificados aos alunos,  e 
estiveram ainda presentes o Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Carrazeda 
de Ansiães, Carlos João e a Professora 
Bibliotecária, Vera Pessoa. 

Durante o evento houve ainda tempo 
para dois momentos musicais, o de 
abertura com Bernardete Coelho ao vio-
loncelo e o de encerramento, com Sofia 
Lages ao piano. 

Foi também representada, pelos alunos 
do 5ºA, 5ºB e 6ºA, uma peça de teatro in-
titulada “Um pequeno grande desejo”. 

Mais uma vez muitos parabéns a todos 
os alunos participantes: 

1º Ciclo
Tomás Rabaçal
Francisca Felgueiras Borges
Maria de Fátima Martins

2º Ciclo
Raquel Reixelo Moutinho 
João Carlos Pires
Leonardo Barreleiro Correia

3º Ciclo
Bernardete Maria Moreira
Ana Rita Rebelo Narciso
Rita Lopes Calixto 

Secundário
Jacinta de Maria Moreira Coelho 
Jéssica Filipa Fonseca 
Sofia Alexandra Correia
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No dia 18 de junho, Inês Ramires, Secretária de Estado da Educação, visitou o Agrupamento de Escolas de Carrazeda de An-
siães para conhecer e inaugurar as obras de requalificação efetuadas. 

Durante a visita foi  acompanhada pelo Diretor do Agrupamento, pelo Presidente da Câmara Municipal, pelo Delegado Regio-
nal da Educação e pelos técnicos que acompanharam o desenvolvimento da empreitada.  O projeto “Requalificação e Moder-
nização de EB2,3/S de Carrazeda de Ansiães” tinha como objetivos dotar a infraestrutura de salas de aula climatizadas e com 
controlo térmico, casas de banho reformuladas com novos materiais, espaços exteriores renovados ao nível dos pavimentos, 
proteção de vãos e sombreamento móvel e um pavilhão gimnodesportivo praticamente novo e repleto dos mais recentes 
equipamentos desportivos.  
 
As obras agora inauguradas oficialmente pela Sra. Secretária de Estado da Educação resultam de um investimento de dois 
milhões e quatrocentos mil euros financiados pelo Programa Operacional Regional NORTE2020. 
O Município foi responsável pela elaboração do projeto arquitetónico e pela sua execução, agiu como orientador da obra com 
as competências de fiscalização e coordenação da empreitada.

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA
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Estiveram abertas as candidaturas ao Programa de Apoio à Produção Nacional 
(PAPN) da Comunidade Intermunicipal do Douro, que se enquadra no sistema de 
incentivos ao Empreendedorismo e Emprego. 

O PAPN é um instrumento de apoio ao investimento empresarial com o objetivo 
de estimular a produção nacional nas áreas: industrial, comércio, transportes, 
turismo e serviços. Este programa enquadra-se em duas iniciativas +CO3SO Com-
petitividade que atua na elevação das competências das empresas, reforçando a 
competitividade dos territórios, sobretudo o interior. Programa de Valorização do 
Interior que pretende a captação de investimento para o interior através de políti-
cas adaptadas às especificidades do território. 
Para mais informações consulte o site do PAPN Douro ou envie um email para: dou-
ro2020@cimdouro.pt

PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL (PAPN)

Foram entregues durante o mês de ju-
lho as Bolsas de Estudo referentes ao 
ano letivo 2020/2021, estes apoios têm 
o valor unitário de 877,00 euros para 
o ensino pós-secundário e superior e 
438,00 euros para alunos do ensino se-
cundário que usufruem de outras bol-
sas de estudos ou apoios sociais.

Neste ano letivo foram pela primeira 
vez atribuídas um total de 22 bolsas de 
estudo, divididas da seguinte forma pe-
los diferentes graus de ensino: 5 para o 
ensino secundário; 3 para o ensino pós–
secundário e 14 para o ensino superior. 

A atribuição das bolsas de estudo está 
inserida nos apoios sociais concedidos 
pelo Município de Carrazeda a famílias 
com menores recursos económicos, 

sendo um instrumento indispensável 
para promover e potenciar o aproveita-
mento escolar dos jovens residentes e/
ou a estudar no concelho e esbater as 
desigualdades sociais no acesso ao en-
sino secundário e superior.

Atribuição de Bolsas de Estudo

É o primeiro ano da entrada em vigor do 
novo Regulamento Municipal de Atri-
buição das Bolsas de Estudo, aprovado 
em outubro de 2020 e que aumentou 
substancialmente o número de apoios 
concedidos de 15 para 22.

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES ENTREGA BOLSAS 
DE ESTUDO NO VALOR DE 17 MIL EUROS
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 PLANO INTEGRADO E 
INOVADOR DE COMBATE AO 

INSUCESSO ESCOLAR
PIICIE, O QUE É?

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) executado no âmbito do Progra-
ma Operacional NORTE 2020, foi iniciado no ano letivo de 2018/2019 e terminou em Setembro de 2021. 
Este projeto realizou várias ações/medidas que permitiram melhorar os indicadores relativos ao insuces-
so e abandono escolar em Portugal. 

Em Carrazeda de Ansiães, o PIICIE (Operação Norte-08-5266-FSE-000171 - “Promoção do Sucesso Esco-
lar em Carrazeda de Ansiães”) foi executado pelo Município de Carrazeda de Ansiães, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães e teve como organismo intermédio coordenador a 
Comunidade Intermunicipal do Douro – CIM Douro.
As ações desenvolvidas neste projeto foram definidas e estruturadas de acordo e em plena articulação 
com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE).

O objetivo central deste projeto foi promover o sucesso escolar, reduzindo as saídas precoces do siste-
ma educativo, combatendo o insucesso escolar e reforçando as medidas que promovam a equidade no 
acesso à educação, em todos os anos de escolaridade mas com especial incidência no 1º, 2º, 5º e 7º anos 
de escolaridade, sendo estes anos de intervenção prioritários.

Devido ao sucesso obtido pela implementação deste 
programa, será feita uma nova candidatura que permi-
tirá prolongá-lo por mais dois anos letivos, 2021/2022 e 
2022/2023.   
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O PIICIE É COMPOSTO POR 3 AÇÕES/MEDIDA:

Ação/Medida 1 – Equipa Multidisciplinar – Intervenção 
Psicossocial e Psicoeducativa

A equipa multidisciplinar de intervenção psicossocial é cons-
tituída por 4 técnicas na área da psicologia, ação social, edu-
cação social e terapia da fala.

Durante o período de vigência do projeto foram desenvolvi-
das as seguintes ações:
Ação nº 1 – Ações de sensibilização/informação/capacitação 
– aproxima-te + -;
Ação nº2 – Ações de desenvolvimento de competências para 
a cidadania ativa – “Ser cidadão”;
Ação nº 3 - Ações de desenvolvimento de competências so-
cioafetivas – “Saber ser, Saber estar”;
Ação nº 4 – Orientação para o estudo – “Estuda +”;
Ação nº 5 - Gabinete do Aluno e da Família- GAF; 
Ação nº 6 – Ações de desenvolvimento pessoal e social – 
“Ser +”;
Ação nº 7 – Terapia da fala;
Ação nº 8 -“Efemérides”;
Ação nº 9 – Desafio - Turma + sucesso;
Ação nº10 – Dar cor à escola;
Ação nº11 – Ideias com pinta;
Ação nº12 – Escola em tempos de confinamento/pandemia;

Ação/Medida 2 – Xadrez na Aprendizagem

Iniciada em outubro de 2019, a Ação/medida 2 – Xadrez na 
Aprendizagem proporcionou aos alunos e aos seus educa-
dores, o desenvolvimento de competências nas áreas tecno-
lógicas essenciais ao jovem do séc. XXI. Nesta ação medida 
desenvolveram-se áreas como a ciência, a tecnologia, a en-
genharia, a arte e a matemática. 
Pretendeu conceder às crianças a participação em atividades 
lúdicas atrativas, permitindo-lhes igualmente elevar as suas 
capacidades de calculo, raciocínio lógico e abstrato e de con-
centração.
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Ação/Medida 3 – Partilhar + Saber

Esta medida consistiu no acesso a uma plataforma interati-
va de conhecimento, com conteúdos programáticos que vão 
do pré-escolar ao 4º ano do 1º ciclo e onde foi estimulado o 
desenvolvimento das competências, atitudes e valores, que 
ajudem as crianças a desempenhar um papel mais ativo na 
comunidade.

A plataforma promoveu ainda, um ambiente de aprendiza-
gem mais facilitado, tecnológico e partilhado pela família 
uma vez que inclui propostas de atividades lúdicas que con-
tribuíram para um maior envolvimento dos pais na educação 
dos filhos. 

Com a esta ação medida foram também distribuídos, no Cen-
tro Escolar, 120 tablets onde os alunos puderam ter acesso à 
plataforma de conhecimento, quer seja em contexto de aula 
ou em contexto de atividades. Os tablets disponíveis nas vá-
rias salas de aula permitiram criar um ambiente de trabalho 
mais inovador, adaptável e interativo, contribuindo para a 
promoção da utilização das TIC na aprendizagem.
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OFERTA FORMATIVA

Instituto Politécnico de Bragança em Carrazeda de Ansiães 
teve candidaturas abertas para dois Cursos Técnicos Superio-
res Profissionais (CTESP) nas áreas de Viticultura e Enologia e 
Gerontologia para o ano letivo de 2021/2022

De 31 de julho a 1 de agosto decorreu 
mais um Atelier de Verão do Museu 
da Memória Rural, este ano o tema foi 
sobre o Origami, a arte tradicional ja-
ponesa de dobrar o papel, criando re-
presentações de determinados seres ou 
objetos.

ATL NO MUSEU DA MEMÓRIA RURAL
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O Município de Carrazeda de Ansiães 
promoveu, no dia 03 de abril, o Festival 
Gastronómico do Cabrito. A iniciativa 
em regime de take-away , contou com a 
participação de 11 restaurantes do con-
celho que confecionaram cerca de 750 
doses individuais de cabrito assado no 
forno. 

Cada dose de Cabrito teve um custo de 
15€, parte foi suportado pelo Município, 
cabendo ao participante nesta iniciativa 
a comparticipação do valor de 2,50€/
dose.

Esta foi uma forma que o Município de 
Carrazeda de Ansiães encontrou de 
apoiar a restauração local e produtores 
locais, profundamente afetada pelo en-
cerramento decorrente do confinamen-
to geral. 

FESTIVAL GASTRONÓMICO DO CABRITO
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A pandemia da COVID-19 trouxe uma 
série de limitações ao desenvolvimento 
social e económico do concelho de Car-
razeda de Ansiães, sendo os setores da 
restauração e turismo os mais afetados.
Cientes da importância que estes se-
tores têm para o estímulo da atividade 
económica local, o município teve a 
decorrer entre 15 de junho a 15 setem-
bro o programa “Descobrir Carrazeda 
de Ansiães”, que consistiu na oferta de 
condições especiais, como descontos 
nos setores do alojamento e restaura-
ção.

Este programa de apoio à atividade 
turística foi uma forma de apoiar os 
agentes económicos locais, em especial 
alojamento e restauração, na retoma 
da sua atividade. Ao mesmo tempo que 
promoveu o turismo local, tornando-o 
mais apelativo, dinâmico e competitivo.

Os apoios constantes deste programa 
encontram-se materializados da se-
guinte forma:

Apoio às unidades de alojamento 
turístico e restauração:

Na reserva de 2 noites nas unidades de 
alojamento turístico locais (empreendi-
mentos turísticos ou alojamento local), 
o visitante teve direito a um voucher de 
20% do valor da 2ª noite. Este voucher 
pôde ser descontado numa refeição 
a efetuar num dos restaurantes locais 
aderentes a esta iniciativa.

Este desconto seria efetuado através 
da emissão de um voucher pela Loja 
Interativa de Turismo, mediante a con-
firmação da reserva pela unidade de 
alojamento aderente e confirmado pos-
teriormente após a entrega de cópia da 
fatura com data correspondente à emis-

são do voucher.
O valor da refeição objeto do desconto 
teria de ser comprovado pela unidade 
de restauração através da apresentação 
de fatura descriminada com o número 
de contribuinte do beneficiário e data 
correspondente à reserva na unidade 
de alojamento.

Na reserva da terceira noite nas unida-
des de alojamento turístico (empreen-
dimentos turísticos ou alojamento 
local) aderentes a esta iniciativa, o vi-
sitante teria direito a um desconto de 
30% na terceira noite.
O desconto era de utilização exclusiva 
no terceiro dia de estadia consecutivo e 
não aplicável nos restantes dias da re-
serva.
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A Comunidade Intermunicipal do Douro 
(CIMDOURO) criou o Passaporte Douro, 
que promove os 19 municípios que a 
compõem. É uma ação que visa mostrar 
o Douro nas suas singularidades, dife-
renças, cultura e património.
Da mesma forma tenta impulsionar o 
turismo da região depois do longo pe-
ríodo de quase estagnação a que a pan-
demia obrigou. 

A ideia por detrás desta iniciativa é sim-
ples, mas dinâmica, o visitante levanta 
o passaporte nas Lojas Interativas de 
Turismo de cada município, visita os 
76 pontos de interesse espalhados por 
uma área geográfica de 4 mil Km2. Por 
cada local carimba o passaporte, quan-
do terminar a “viagem” o turista rece-
be um certificado de excelência e uma 
oferta do Instituto do Vinho do Douro e 
Porto. 

PASSAPORTE DOURO

Contando com parcerias do Instituto do 
Vinho do Douro e Porto e do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, a CIMDOURO 
entende que estas entidades conferem 
uma dimensão extraordinária ao Pas-
saporte Douro e redobram a certeza de 
sucesso que formula para o mesmo.

A Loja Interativa de Turismo (LIT) de 
Carrazeda de Ansiães já tem disponível 
o passaporte, venha partir à descober-
ta!

Descubra e viva uma 
experiência única!
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Com o intuito de estimular a atividade turística e promover 
Carrazeda de Ansiães como destino de excelência, a autarquia 
local lançou uma nova oferta intitulada: 4 Rotas – 4 Fins de 
Semana.
 
Com este propósito, foram criadas 4 Rotas que puderam ser 
percorridas nos quatro fins de semana do mês de agosto e 
que incluíram a visita de vários pontos de interesse Paisagísti-
co, Religioso, Histórico e Cultural do concelho  . 
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Na primeira rota, os visitantes puderam desfrutar 
das maravilhosas curvas da Rota do Douro com 
destino ao Museu da Memória Rural e aproveitar 
as paisagens que o Castelo de Ansiães tem para 
oferecer. 

Na segunda rota, pretendia-se que o visitante se 
perdesse nas paisagens tendo o Vale do Tua como 
plano de fundo, longe de ser só paisagens, é com-
posto por um riquíssimo património histórico e 
cultural para explorar. Apresentámos assim o Mi-
radouro Olhos do Tua, CIVT, Portas de Entrada e 
muito mais.

Na terceira rota, o visitante partiu à descoberta do 
Património Religioso, visitando o Santuário Sra. da 
Graça, a Igreja s. Bartolomeu, a igreja S. João batis-
ta e a igreja de Santa Eufémia. Do moinho de vento 
à famosa anta de Zedes.

Depois de conhecer os socalcos dos vales Douro e 
Tua e ver além do horizonte dos nossos miradou-
ros, foi altura de conhecer o que o planalto tem 
para oferecer. O Museu da Memória Rural, Moinhos 
de Rodízio e Anta do Vilarinho, foram alguns dos 
locais a visitar nesta última rota.

Esta atividade foi gratuita, garantindo o Município 
de Carrazeda de Ansiães, o transporte e o guia tu-
rístico.
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Os Vales do Douro e Tua e a Estrada Nacional 2 (EN2), uniram-se numa 
ação turística focada no mercado brasileiro, o terceiro mais importante 
da região. 

A iniciativa surgiu da Associação dos Empresários Turísticos do Douro e 
Trás-os-Montes (AETUR) e pretendeu promover o Douro e Tua através de 
uma das vozes mais conhecidas dos brasileiros, Fafá de Belém. 

Entre os dias 13 e 14 de agosto, a cantora visitou os pontos mais emble-
máticos do território. Percorreu o rio Douro num barco rabelo, conheceu 
os miradouros do Vale do Tua, esteve no Centro Interpretativo do Vale 
do Tua (CIVT), Casa dos Cantoneiros e passou pelas Fisgas de Ermelo no 
Parque Natural do Alvão.

TUA, DOURO E N2 PISCAM O 
OLHO AOS BRASILEIROS
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A escritora Fátima Lopes rumou ao Alto Douro Vinhateiro e ao 
Vale do Tua para a apresentação do seu novo livro, em Car-
razeda de Ansiães, deixando-se encantar com as paisagens e 
as gentes. 

Dos Terraços de Baco, à visita ao Tua, do Pombal pelo Trilho 
de S. Lourenço, entre os miradouros, quintas e espaços turís-
ticos, o rio e as vinhas, o nosso concelho deixou a sua marca 
turística que tão bem representa a região. 

Siga o exemplo e venha deslumbrar-se com a beleza intem-
poral da nossa Terra!

O VALE DO TUA CONTINUA A 
ENCANTAR QUEM O VISITA
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AÇÃO SOCIAL 

MEDIDAS E APOIOS SOCIAIS

Dados de 19 junho 2020 a 1 junho de  2021
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Investimento em Equipamento de 
Desfibrilação Automática

O Município de Carrazeda de Ansiães, 
no âmbito do Plano Local de Desfi-
brilação Automática, adquiriu quatro 
desfibriladores automáticos externos 
(três fixos e um móvel), equipamentos 
de proteção individual para seis opera-
cionais do Posto de Emergência Médica 
e ainda a formação de 24 operacionais.

O projeto da autoria do enfermeiro 
José Ramires, foi o vencedor do Orça-
mento Participativo Municipal de 2019.
A implementação deste plano tinha 
como data marcada abril de 2020, mas 
com o surgimento da pandemia da CO-
VID-19, não foi possível realizar a for-
mação dos operacionais prevista e só 
em meados de 2021 , estavam reunidas 
as condições para avançar.

A Câmara Municipal enaltece a impor-
tância desta proposta apresentada por 
um cidadão, pelo impacto e mais-valia 
que representa para toda a sociedade.

PLANO LOCAL DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA

CAMPANHA CONTRA OS MAUS 
TRATOS NA INFÂNCIA - CPCJ

Iniciou-se a 1 de abril mais uma cam-
panha do Mês da Prevenção dos Maus-
-Tratos na Infância. 
Este ano, a Comissão Nacional prepa-
rou um spot que é o vídeo oficial da 
campanha. Com música da autoria de 
Madalena Alberto.
O vídeo pode ser assistido em :
https://youtu.be/IHmNOq5X1b8
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O Município de Carrazeda de Ansiães 
inaugurou, no dia 7 de junho, o Centro 
Local de Apoio à Integração de Migran-
tes (CLAIM) de Carrazeda de Ansiães, o 
número 120 em todo o país. 

A cerimónia protocolar contou com a 
presença da Sra. Secretária de Estado 
para a Integração e as Migrações, Dra. 
Cláudia Pereira.

Os CLAIM têm missão própria: informar 
e apoiar todo o processo de acolhimen-
to e integração dos migrantes, num tra-
balho em rede com as várias estruturas 
locais de forma a dar uma resposta de 
proximidade às comunidades. 
No concelho de Carrazeda de Ansiães a 
percentagem de população estrangeira 
com estatuto legal é de 1.7%, segundo 
dados de 2019.

INAUGURAÇÃO DO CENTRO LOCAL DE APOIO À 
INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES ( CLAIM)

CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO 
GRATUITA DE ANIMAIS DE 
COMPANHIA

O Município de Carrazeda de Ansiães no 
âmbito da Associação de Municípios da 
Terra Quente Transmontana (AMTQT) 
promoveu uma nova campanha de es-
terilização de animais de companhia 
gratuita. 
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No dia 27 de maio, realizou-se, através 
da plataforma digital facebook, a ceri-
mónia de Homologação do Acordo de 
Colaboração no âmbito do 1º Direi-
to entre o Município de Carrazeda de 
Ansiães e o Instituto de Habitação e 
da Requalificação Urbana (IHRU), que 
permitirá acesso ao financiamento do 
Programa 1º Direito. 

A cerimónia contou com a participação 
do Presidente da Câmara Municipal, 
João Gonçalves, da Secretária de Es-
tado da Habitação, Marina Gonçalves, 
para quem a pandemia «veio mostrar 
que o acesso à habitação deve ser priori-
dade para todos» e do secretário de Esta-
do da Descentralização e Administração 
Local, Jorge Botelho.

As soluções habitacionais apontadas no 
âmbito do programa 1º Direito – Pro-
grama de Apoio ao Acesso à Habitação 
são várias e podem abranger o arren-
damento, a reabilitação, a construção e 
aquisição de nova habitação. À luz das 
condições estabelecidas, estas opções 
podem ainda ser utilizadas de forma 
combinada, segundo uma intervenção 
integrada.
No caso do Município de Carrazeda de 
Ansiães, de acordo com a Estratégia 
Local de Habitação (ELH), há dois eixos 
que absorvem a maior parte do investi-
mento.

O Eixo Estratégico “Habitat condigno e 
integrador” que, no espaço temporal de 
5 anos, prevê um investimento superior 
a 4,5 milhões de euros.  

Está prevista a construção de 21 fogos 
(6 T1, 8 T2, 6 T3, 1 T5), em Regime de 
Habitação a Custos Controlados, para 
a criação de oferta de habitação social 

para a população do núcleo precário 
(acampamento de etnia cigana);

Para reforçar a oferta de habitação so-
cial para a população mais desfavoreci-
da o município pretende adquirir 30 fo-
gos, tendo sido já identificados prédios 
inacabados ou frações em prédios; 

Em trabalhos de reabilitação/beneficia-
ção do parque de habitação social a au-
tarquia tem identificados 8 fogos.
Está ainda prevista nesta rúbrica uma 
verba para implementação de iniciati-
vas de inclusão social e de reforço da 
autonomia individual.
Outro dos Eixos Estratégicos principais 
desta estratégia é o “Parque habitacio-
nal reabilitado e adaptado”. Este item 
tem estimado um investimento de 
4.372.500.00€ para a reabilitação de 75 
fogos do parque habitacional privado, 
exigindo candidatura por parte dos pro-
prietários.

CERIMÓNIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE 
COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO

Marina Gonçalves
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MERCADORIA HUMANA NORTE
SENSIBILIZAÇÃO EM TRÁFICO DE SERES HUMANOS
No dia 12 de junho, em resultado da 
parceria estabelecida entre a Saúde em 
Português e o Município Carrazeda de 
Ansiães e integradas no Projeto Merca-
doria Humana Norte, foram desenvol-
vidas diversas atividades de sensibiliza-
ção e de prevenção do Tráfico de Seres 
Humanos junto da comunidade local.

Na presença do Presidente e Vereado-
res da Câmara Municipal de Carrazeda 
de Ansiães, de técnicos/as com forma-
ção multidisciplinar, de elementos das 
forças de segurança e da comunicação 
social, foi inaugurada a Exposição Mer-
cadoria Humana | Fotografia e Artes 
Plásticas, da autoria de Pedro Medeiros 
e de estudantes da Escola Universitária 
das Artes de Coimbra, para que, atra-
vés da arte, se combata o alheamento 
da sociedade relativamente ao crime 
de Tráfico de Seres Humanos, se alerte 
para a sua opacidade e se incentive a 
sua denúncia.

Foram também promovidas duas ações 
de sensibilização sobre Tráfico de Seres 
Humanos para profissionais estratégi-
cos/as deste concelho - das áreas de 
intervenção psicossocial, emprego e ór-
gãos de polícia criminal - e para popula-
ção em situação de desemprego.

No âmbito da campanha #despertar-
consciencias, foi ainda realizada uma 
sessão fotográfica com as dezenas de 
carrazedenses que participaram em 
ambas as ações. Os seus retratos foram 
divulgados como forma de demonstrar 
que qualquer pessoa pode ser afetada, 
direta ou indiretamente, por este crime.

O Município de Carrazeda de Ansiães as-
sociou-se à campanha de prevenção e 
combate à violência doméstica lançada 
pela Secretaria de Estado para a Cida-
dania e Igualdade e pela Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Género 
(CIG). Violência doméstica é crime. Não 
seja cúmplice. Denuncie. #EUSOBREVIVI

Se precisar de ajuda ou tiver conheci-
mento de alguma situação de violência 
doméstica, envie uma mensagem para 

CAMPANHA  #EU SOBREVIVI

a Linha SMS 3060 ou ligue 800 202 148.
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De forma a atenuar as situações de quebra temporária dos rendimentos familiares, 
por efeitos da pandemia do COVID-19, a Câmara Municipal implementou o Progra-
ma de Emergência Alimentar + Próximo Carrazeda de Ansiães. 
O apoio é prestado através do fornecimento de alimentos adquiridos diretamente 
pelo Município, funcionando também como uma medida de apoio ao comércio lo-
cal. 
Este programa tem como valor de referência de 100€/mês por cada elemento do 
agregado familiar, sendo válido pelo período de dois meses, podendo ser renova-
do, até ao período máximo de um ano.

PROGREMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR + PROXIMO 
CARRAZEDA DE ANSIÃES

Programa “ANSIÃESJOVEM” engloba 
um conjunto de medidas que visam in-
centivar a fixação de Jovens no Conce-
lho de Carrazeda de Ansiães.

Os programas de apoio incidem sobre 
várias vertentes, nomeadamente:

- Apoio à fixação de residência na moda-
lidade de arrendamento;
- Apoio à fixação na modalidade de 
aquisição de edifício ou fração autóno-
ma 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 consu-
mo de água, eletricidade e resíduos só-
lidos:
- Isenção de IMT na aquisição de imó-
veis. (Imposto Municipal sobre Transa-
ções Onerosas de Imóveis).

O valor de apoio na modalidade de ar-
rendamento correspondente a 25% do 
valor da renda mensal paga pelo jovem. 
Quanto à modalidade de construção de 
edifício ou de aquisição de edifício ou 
fração autónoma de edifício, o apoio 
concedido corresponde ao produto da 
multiplicação da área bruta de cons-
trução do imóvel adquirido pelo valor 
de 25,00 € (vinte e cinco euros), por m2, 
podendo este apoio ir até um máximo 
de 8 000,00€. 

Aos apoios podem candidatar-se pes-
soas individuais ou agregados familia-
res com idade compreendida entre os 
18 e os 40 anos de idade, inclusive, para 
além de outras condições prevista nos 
respetivos regulamentos.

Com estes incentivos o Município pre-
tende criar condições com vista ao au-
mento do número de residentes em 
permanência no território e facilitar a 
fixação de população jovem, estimu-

PROGRAMA “ANSIÃES JOVEM”

lando igualmente o comércio e a econo-
mia local, bem como a reabilitação de 
imoveis através da procura de casa no 
regime de arrendamento.
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Considerando que uma habitação condigna representa um 
dos fatores importantes para a qualidade de vida dos muní-
cipes, a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães através 
do Regulamento Municipal do Apoio aos Estratos Sociais Des-
favorecidos disponibiliza um apoio financeiro até 5.000€ por 
apoio (Cinco mil euros) para a realização de obras de recupe-
ração/beneficiação em residências de habitação permanente 
dos agregados familiares mais desfavorecidos.

O apoio contempla algumas das seguintes reparações: subs-
tituição de pavimentos e tetos, construção de instalação sa-
nitária, rede de água, esgotos e elétrica, construção de cozi-
nha, revestimento de paredes e tetos e colocação de portas 
e janelas.

APOIO NA ÁREA DA HABITAÇÃO

ANTES DO APOIO DEPOIS DO APOIO



BOLETIM MUNICIPAL 2021 

44

pro
te
çaocivil

PROTEÇÃO CIVIL



MARÇO - SETEMBRO 2021

45

É missão do Serviço Municipal de Proteção Civil executar e coordenar a política 
municipal de Proteção Civil, nomeadamente na prevenção, preparação, resposta e 
recuperação a acidentes graves e catástrofes, promovendo a proteção e o socorro 
das populações, dos bens, do património e do ambiente no concelho de Carrazeda 
de Ansiães.

OBJETIVOS - Conforme disposto na legislação em vigor – Lei nº 26/2006, de 3 de 
Julho e Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, os objetivos fundamentais da proteção 
civil são os seguintes:

- Prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles 
resultantes;

- Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências des-
critas na alínea anterior;

- Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e valo-
res culturais, ambientais e de elevado interesse público;

- Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por 
acidente grave ou catástrofe.
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O Comando Distrital da PSP de Bragan-
ça em colaboração com a Câmara Muni-
cipal e Juntas de Freguesia, promoveu 
uma ação de atendimento de proximi-
dade referente a armas e explosivos no 
dia 22 de junho, na Praça do Município.

Este policiamento de proximidade 
surgiu no seguimento da alteração 
da Lei das armas, lei nº5/2021, de 19 
de fevereiro, que criou um período 
extraordinário de entrega voluntária 
de armas de fogo não registadas, 
tendo 120 dias (até 23 de junho) para 
serem entregues voluntariamente em 
qualquer posto da PSP e GNR.

LICENCIAMENTO DE ARMAS E EXPLOSIVOS
Atendimento de Proximidade

COMBATE À VESPA DAS GALHAS 
DOS CASTANHEIROS

O Município reforçou o combate à vespa 
das galhas do castanheiro.
Foram realizadas 10 largadas de para-
sitoides (Torymus sinensi). As largadas 
foram distribuídas pelo concelho nos 
locais de maior concentração de Casta-
nheiros.

PREVENÇÃO  CONTRA RISCO DE INCÊNDIO

A Equipa de Sapadores do concelho de Carrazeda de Ansiães realizou vários tra-
balhos de silvicultura no sentido de prevenir a ocorrência de incêndios florestais. 
No entanto a prevenção deve ser uma atitude de todos os cidadãos para que se 
possa diminuir a ameaça dos incêndios florestais e aumentar a preservação do pa-
trimónio florestal.
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A PROTEÇÃO CIVIL ACONSELHA
De acordo com os objetivos impostos 
pelo Serviço Municipal de Proteção Ci-
vil, é preocupação do Município que a 
população adote comportamentos e 
medidas de prevenção contra os peri-
gos que podem surgir ao longo do ano.

Proteção Civil Aconselha, são um con-
junto de recomendações, avisos e medi-
das de forma a evitar possíveis ocorrên-
cias que coloquem em risco bens ou a 
vida dos munícipes.

Aldeia Segura | Pessoas Seguras é um 
programa criado com o objetivo de pro-
teger as pessoas localizadas no interfa-
ce urbano-florestal, no caso específico 
do nosso concelho, englobará todas as 
freguesias. 

Foram implementadas zonas de pro-
teção e locais de refúgio nos aglome-
rados, bem como, a sensibilização das 
populações para a prevenção de com-
portamentos de risco e para a adoção 
de medidas de autoproteção e de pre-
paração face a incêndios rurais, de for-
ma a reforçar a sua segurança. 

Na sessão de apresentação realizada 
sexta-feira, 2 de julho, estiveram várias 
autoridades presentes, entre elas o 
Presidente da Câmara Municipal, João 
Gonçalves, o Comandante Operacional 
Distrital de Bragança, João Noel Afonso, 

que deu algumas informações sobre o programa e medidas a adotar, os Presiden-
tes de Junta de Freguesia e Oficiais de Segurança Locais.
 
Resolução do Conselho de Ministros nº 157-A/2017, de 27 de outubro: https://dre.
pt/home/-/dre/114109966/details/maximized

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES IMPLEMENTA 
PROJETOS ALDEIA SEGURA | PESSOAS SEGURAS



BOLETIM MUNICIPAL 2021 

48

obras



MARÇO - SETEMBRO 2021

49

O Centro Interpretativo do Vale do Tua 
(CIVT) foi o local simbolicamente esco-
lhido para a assinatura do contrato de 
obra pública da requalificação do nú-
cleo Urbano de Foz-Tua, assinado a 15 
de março, entre o Município de Carra-
zeda de Ansiães e a empresa Sociedade 
Construções Souto & Marques, LDA. 

A empreitada previu entre outras requa-
lificações, o alargamento do perfil exis-
tente, o melhoramento do piso, renova-
ção da instalação elétrica.

Consistiu num investimento de aproxi-
madamente 450.000€ e teve prazo de 
execução de 180 dias desde a data de 
consignação.

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO URNANO DE FOZ TUA
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À semelhança dos anos anteriores o Município lançou uma empreitada 
para a Beneficiação/Requalificação/Construção de várias ruas nas fre-
guesias do concelho.

Para a execução desta empreitada foram investidos cerca de 157 000,00€ 
tendo os trabalhos  o prazo de execução de 120 dias.

ARRUAMENTOS

CARRAZEDA DE ANSIÃES BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA EM629 

POMBAL
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BENEFICIAÇÃO DA EM 624 ENTRE VILARINHO 
DA CASTANHEIRA E PINHAL DO DOURO
O Município de Carrazeda de Ansiães 
procedeu à beneficiação da EM 624 en-
tre Vilarinho da Castanheira e Pinhal do 
Douro.

Os trabalhos consistiram no alargamen-
to e melhoria do piso existente e cons-
trução de infra-estruturas de drenagem 
de águas pluviais.

MELHORAMENTO DE CAMINHOS VICINAIS
O Município e as Juntas de Freguesias têm feito uma grande aposta no melhoramento dos caminhos de acesso às explorações 
agrícolas, para que a produção agrícola possa ter uma melhor e maior produtividade e qualidade.
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Foi assinado o contrato de execução da 
empreitada de Construção e Melhoria 
de Mobilidade de um Circuito Pedonal 
com a empresa BEIRACOM, construto-
res, Lda. 

A empreitada tem o valor 235 470,00€, 
um prazo de execução de 180 dias e tem 
como objetivo a construção de cerca de 
4 km de um circuito com caraterísticas 
adequadas à circulação pedonal in-
cluindo a sua iluminação.

CIRCUITO PEDONAL 

O Município submeteu uma candidatura para a realização do 
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga, no valor aproximado 
de 9,5 milhões de euros, que mereceu parecer favorável das 
entidades.

Desta forma o município lançou o concurso para a elaboração 
do Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental do Aprovei-
tamento Hidroagrícola da Veiga.

Esta barragem de regadio ocupará uma área de cerca de 
19,5km2 e terá uma altura de 11m acima do terreno natural 
o que origina um volume de armazenamento de água na or-
dem dos 2,9 hm3.

Apresenta-se na imagem ao lado, a área aproximada que a 
barragem irá ocupar, sendo que esta construção irá obrigar 
à construção de um viaduto na estrada que liga Carrazeda 
a Fontelonga e por este motivo não será para já possível a 
construção da ciclovia que ligará a vila às piscinas municipais 
descobertas.
Este Aproveitamento Hidroagrícola é uma aposta estratégica 
no setor primário permitindo aumentar a sua produtividade.

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA
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O Município de Carrazeda de Ansiães investiu cerca de 
500.000,00 euros na beneficiação da Rota do Douro, via de 
acesso fundamental para a agricultura e turismo.
 
Esta estrada tem várias valências, é uma via de acesso a diver-
sas explorações agrícolas e uma via de excelência para visitar 
o Património da Humanidade que é o Alto Douro Vinhateiro. 

A Requalificação desta via foi dividida em duas fases, a pri-
meira de 4,6Km ligou a aldeia da Beira Grande ao Miradouro 
– Rota do Douro, a segunda de 10Km que liga o Miradouro à 
Senhora da Ribeira. 

PAVIMENTAÇÃO DA ROTA DO DOURO
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Foi assinado a 25 de março, nos Paços 
do Concelho, o protocolo de colabo-
ração entre o Município e a Comissão 
Fabriqueira de Amedo. Em causa estão 
obras de recuperação e preservação do 
altar-mor da igreja matriz no valor até 
22.250€ acrescido de IVA à taxa legal e 
a disponibilização do espaço religioso 
para promoção de atividades culturais. 

Este protocolo está inserido na preser-
vação do património religioso que o 

PATRIMÓNIO RELIGIOSO
Igreja de São Tiago do Amedo

Município tem vindo a desenvolver. A colaboração prevê a integração da igreja de 
S. Tiago nos circuitos e rotas turísticas do concelho, disponibilização do espaço reli-
gioso para concertos de música sacra, música clássica e promoção de conferências 
sobre património e culto religioso. 

Foi assinado no dia 1 de abril, o contra-
to de obra pública para a Conservação 
e Restauro de Património Religioso do 
Concelho de Carrazeda de Ansiães.

À semelhança dos anos anteriores o Mu-
nicípio estabeleceu vários protocolos 
com a Diocese Bragança-Miranda para 
a conservação e restauro do património 
religioso do concelho, estando neste 
caso inseridas as obras de conservação 
e restauro em quatro Igrejas do conce-
lho:
- Igreja de São Miguel em Linhares. 

- Igreja Paroquial de Santo Amaro em 
Pereiros;

 - Igreja de São Lourenço em Pombal;

- Igreja de São Bartolomeu em Param-
bos.

As obras de conservação e restauro cen-
tram-se nos altares, tetos, retábulos en-
tre outros, têm o valor de 145 273,07€ e 
têm prazo de execução de 180 dias após 
a sua consignação. 

Todas as valorizações feitas ao longo 
dos últimos anos ao património reli-
gioso, têm como objetivo a realização 
de um circuito de visitação turística ao 
Património Religioso do concelho de 
Carrazeda de Ansiães que estruturará a 
oferta individual de um elevado patri-
mónio sacro-artístico de um conjunto 
de Igrejas do concelho, nomeadamente 
pinturas, talhas, quadros, esculturas, 
entre outros objetos.
 
Com mais este projeto pretende-se que 
o nosso concelho seja cada vez mais um 
destino turístico de excelência.

CONSERVAÇÃO E RESTAURO
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O Santuário de Nossa Senhora da Saú-
de de Mogos recebeu uma intervenção 
de valorização paisagística e ambiental 
tendo agora renovadas condições de 
acolhimento e acessibilidade do espa-
ço para usufruto pleno da população e 
seus visitantes. 

Para além da requalificação do edifica-
do associado às manifestações de cara-
ter religioso, a valorização paisagística 
e ambiental da sua área envolvente, 
refletiu-se também na reorganização 
da área envolvente que respeita agora o  
equilíbrio ecológico e ambiental. 

Para uma melhor comodidade e aces-
sibilidade, requalificou-se o pavimento 
de acesso ao recinto da capela assim 
como o do adro.  Na área destinada  
aos espetáculos musicais realizaram-se 
obras de conservação e melhoramento 
no coreto, no palco de espetáculos e no 
edifício de apoio às festividades.

No espaço envolvente ao Santuário foi implantado um miradouro com visibilidade 
para o Vale da Cabreira, Quinta do Pobre, Freixiel, entre outros locais e vai estar 
inserido na Rota dos Miradouros já implementada pelo Município.

VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E CULTURAL 
DO SANTUÁRIO DE Nª. SRª. DA SAÚDE

A inauguração da Requalificação das obras realizadas no 
Santuário foram celebradas na 66.ª comemoração  da Nossa 
Senhora da Saúde, dia 25 de julho. A cerimónia contou com 
a presença do Presidente da Câmara Municipal, João Gonçal-
ves e o padre Humberto Coelho que celebrou uma missa em 
honra da santa. Foi também realizada uma pequena procis-
são com a imagem de Nossa Senhora em direção à capela res-
peitando as normas impostas pela Direção Geral da Saúde.
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PARQUE EMPRESARIAL AVANÇA

No dia 14 de abril, foi assinado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal e repre-
sentantes da empresa Carlos Augusto 
Pinto dos Santos & filhos, S.A, o contra-
to para a construção do Parque Empre-
sarial de Carrazeda de Ansiães. 

A cerimónia de assinatura do Auto de 
Consignação do Parque Empresarial de 
Carrazeda de Ansiães decorreu a 30 de 
junho, nos Paços do Concelho.
 João Gonçalves e Eder Teixeira, em re-
presentação do Município de Carrazeda 
de Ansiães e da empresa Carlos Augusto 
Pinto dos Santos & Filhos, S.A., respeti-
vamente, assinaram o documento. 

Em causa estão as obras da primeira 
fase de ampliação da Área de Acolhi-
mento Empresarial, que contempla a 
construção de 40 novos lotes e uma li-
gação rodoviária à variante, melhoran-
do os acessos.  A execução do projeto 
ascende a 1.787.768,19€ acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor.
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A 27 de abril, nos Paços do Concelho foi 
assinado pelo Presidente da Câmara 
e o Representante da empresa Calça-
das Peixotostone, Unipessoal, LDA, o 
contrato de obra pública para uma in-
tervenção que consiste no arranjo pai-
sagístico da área envolvente à Anta de 
Zedes, bem como a requalificação do 
caminho de acesso.
A empreitada concluída no prazo má-
ximo de 90 dias a partir da data de 
consignação, teve um custo total de 
23.180,00€, acrescido de IVA à taxa le-
gal em vigor.

INTERVENÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À ANTA DE ZEDES

O Parque de Lazer de Carrazeda de 
Ansiães junto à Piscina Municipal Des-
coberta foi requalificado para melhor 
responder às necessidades dos utiliza-
dores. 
Foi colocado um novo parque infantil 
para a pequenada, apetrechado com  
escorregas e baloiços, e procedeu-se 
ainda à requalificação do piso do cir-
cuito de manutenção tendo sido colo-
cados novos equipamentos que permi-
tem a pratica de exercício físico.

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE LAZER
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REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA 
CAPELA EM AREIAS

O município procedeu à requalificação 
do largo da capela em Areias de modo a 
tornar aquele espaço num local aprazí-
vel dotando-o de novas funcionalidades

O Município de Carrazeda de Ansiães 
está a realizar obras no novo Núcleo Mu-
seológico do Museu da Memória Rural, 
na aldeia de Seixo de Ansiães,  dedicado 
ao ofício do Ferreiro e do Ferrador. 

Este projeto na área da musealização e 
turismo, tem como objetivo a preserva-
ção do património cultural material e 
imaterial da região. Trata-se de um novo 
equipamento museológico com o prin-
cipal objetivo de desenvolver a ativida-
de turística e criar mais oferta cultural.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO 
FERREIRO E DO FERRADOR
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O município vai construir mais 5000 m2 de espaços de lazer e 
em espaços verdes.
É uma grande aposta na construção de espaços dedicados ao 
lazer, melhoria do meio ambiente e atividades lúdicas.

Serão requalificados os espaços públicos entre a rua  Dr. João 
José de Freitas e a rua Justiniano F. Araújo Costa e no Bairro 
de Santa Águeda.
O valor do investimento na construção destes espaços verdes 
ascendem a 650.000.00€, acrescido de IVA à taxa legal em vi-
gor.

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPAÇOS VERDES

Bairro de Santa Águeda

Rua Dr. João José de Freitas e a Rua Justiniano F. Araújo Costa
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COVID-19

DESCONFINAMENTO 

Face à evolução favorável da pandemia em Portugal, o Con-
celho de Ministros aprovou o plano de desconfinamento por 
fases, a 15 de março, iniciou-se a primeira fase do plano. Per-
mitiu-se uma vez mais a circulação e permanência em espa-
ços verdes e de lazer.
 
Neste sentido o Município de Carrazeda de Ansiães procedeu 
à retirada das placas de sinalização que proibiam o uso de 
bancos de jardim, parques infantis e equipamentos de cardio-
fitness.

Segunda Fase: Mais de 70% da população com vacinação 
completa, onde restaurantes, cafés e pastelarias passam a ter 
limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pes-
soas por grupo em esplanadas; Serviços públicos sem mar-
cação prévia; Transportes públicos sem limites de lotação e 
espetáculos culturais com 75% de lotação;

Terceira fase e atual : Mais de 85% da população com vacina-
ção completa.
Restaurantes, cafés e pastelarias sem limite máximo de pes-
soas por grupo, quer no interior quer em esplanadas;
Estabelecimentos e equipamentos sem limites de lotação;

Espetáculos culturais sem limites de lotação
Eventos deixam de ter limites de lotação;
Bares e discotecas reabrem atividade habitual mediante 
apresentação de Certificado Digital COVID da UE ou de um 
teste com resultado negativo.

Sabendo das dificuldades que este novo confinamento cau-
sou aos proprietários de estabelecimentos de restauração e 
bebidas, o Município de Carrazeda de Ansiães deliberou pela 
isenção total de taxas municipais na instalação de esplana-
das até 31 de dezembro de 2021.

ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS
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O Município de Carrazeda de Ansiães 
aprovou na reunião de câmara de 19 de 
março de 2021, um Fundo de Emergên-
cia Empresarial que visa criar um apoio 
extraordinário para as empresas mais 
afetadas economicamente pela pande-
mia do COVID-19.

O fundo, cujo teto máximo ascende aos 
dois mil euros por candidatura, destina-
-se aos setores da restauração e simila-
res, alojamento, comércio a retalho e 
alguns setores de prestação de serviços.

Puderam candidatar-se a este apoio 
empresas com sede no concelho, que 
tenham até 10 trabalhadores inclusive 
e que apresentem quedas na faturação 
iguais ou superiores a 20% em compa-
ração com o período que antecedeu a 
pandemia, março de 2019 a janeiro de 
2020. 

As empresas criadas depois desta data, 
março 2019 e janeiro de 2020, também 
se puderam candidatar a um apoio 
de 500,00€ acrescido de um valor de 
100,00€ por posto de trabalho criado. 

A verba atribuída é calculada em função 
do número de trabalhadores em cada 
empresa e das quebras de faturação. 
As candidaturas decorreram de 25 de 
março a 14 de maio de 2021 e o fundo é 
extinto automaticamente em dezembro 
do presente ano. 

Esta é mais umas das medidas imple-
mentadas pelo executivo com o intuito 
de minimizar o impacto da pandemia, 
como o “Programa de emergência ali-
mentar + Próximo Carrazeda de An-
siães”, o Cabaz de Produtos Regionais 
de Natal, o Festival Gastronómico do 
Cabrito e a Isenção de Taxas nas Espla-
nadas.

FUNDO DE EMERGÊNCIA EMPRESARIAL



MARÇO - SETEMBRO 2021

63

CENTRO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
O Município de Carrazeda de Ansiães 
em colaboração com a Unidade Local 
de Saúde do Nordeste (ULSNE) criaram 
um Centro de Vacinação COVID-19 no 
concelho.

Dando continuidade à prática de cola-
boração institucional e para que a fase 
de vacinação em massa decorresse com 
as melhores condições de segurança, 
conforto e proximidade. O Centro de 
Apoio Empresarial de Carrazeda de An-
siães (CAECA) foi devidamente adapta-
do e preparado para nesta fase funcio-
nar com este objetivo.

O Centro de Vacinação de Carrazeda de 
Ansiães entrou em funcionamento no 
dia 12 de Abril.  A partir desse dia co-
meçou a vacinação em massa da popu-
lação residente no concelho, segundo 
os critérios da Direção Geral da Saúde 
(DGS). 

Numa primeira fase, foram vacinados 
profissionais e residentes em lares ou 
unidades de cuidados continuados; 
Pessoas com 50 anos ou mais com pelo 
menos uma patologia associada: insu-
ficiência cardíaca, doença coronária, 
insuficiência renal ou respiratória; Pro-
fissionais de saúde, profissionais  das 
forças armadas, forças de segurança ou 
outros serviços críticos.
Numa segunda fase, pessoas com 65 
ou mais anos, com ou sem pelo menos 
uma patologia associada; Pessoas entre 
os 50 e os 64 anos com pelo menos uma 
patologia associada.
Numa terceira e última fase, toda a res-
tante população por ordem decrescen-
te de idade.

O Município fez também um apelo para 
a vacinação de trabalhadores sazonais 
estrangeiros a viver no concelho.

Sala de espera

Sala de vacinação

Sala de preparação de vacinas
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CÂMARA MUNICIPAL

A sessão ordinária da Assembleia Municipal realizou-se sex-
ta-feira, 30 de abril de 2021, cumprindo todas as medidas de 
segurança para prevenção e mitigação da COVID-19. 

O espaço utilizado excecionalmente foi o Centro de Inova-
ção Tecnológica Inovarural de Carrazeda de Ansiães (CITICA) 
de forma a permitir o devido distanciamento social entre os 
membros daquele órgão autárquico. 

Na sessão tiveram destaque os seguintes assuntos:

a ) Para deliberação da Assembleia Municipal:

- Instalação de Esplanadas em Espaço Público/ Isenção de Ta-
xas/ Proposta/Ratificação; 
- Município de Carrazeda de Ansiães/ Alteração ao Loteamen-
tos Urbano/ Zona de Apoio Oficinal e Artesanal; 
- Prestação de Contas ano 2020; 
- 1ª alteração ao Mapa de Pessoal/ Suplemento de penosiada-
de e Insalubridade; 
- Freguesia de Seixo de Ansiães/ Transferência de Compartici-
pação para Manutenção de Caminhos Vicinais; 
- 3ª Alteração da Área de Reabilitação Urbana (ARU), Acom-
panhada de Alteração da Operação de Reabilitação Urbana 
(ORU) de Carrazeda de Ansiães; 
- Apoio financeiro às Freguesias e Uniões de Freguesia/ Pro-
posta; 

b) Para conhecimento da Assembleia Municipal:

- Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal; 
- Apoios prestados às freguesias atribuídos pela Câmara Mu-
nicipal/ Regulamento das formas de apoio às freguesias do 
concelho;
- Procedimento de delimitação administrativa/ Freguesia de 
Fontelonga e União de Freguesias de Lavandeira, Beira Gran-
de e Selores; 
- Plano Nacional de Regadios – aviso 02/DRE/2019 – Pedido 
de Elementos/avaliação ex-ante/ Candidatura PNRegadios/ 
Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga/ Comunicação ao 
IFAP.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE 
ABRIL DE 2021

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE 
JUNHO DE 2021

A sessão ordinária da Assembleia Municipal realizou-se quar-
ta-feira, 30 junho de 2021, cumprindo todas as medidas de 
segurança para prevenção e mitigação da COVID-19. 
O espaço utilizado excecionalmente foi o Centro de Inova-
ção Tecnológica Inovarural de Carrazeda de Ansiães (CITICA) 
de forma a permitir o devido distanciamento social entre os 
membros daquele órgão autárquico. 

Na sessão tiveram destaque os seguintes assuntos:

a) Para deliberação da Assembleia Municipal:

-Aquisição de energia elétrica para as instalações do Municí-
pio de Carrazeda de Ansiães – 2022/2023 / Assunção de Com-
promissos Plurianuais/ Pedido de Autorização à Assembleia 
Municipal;
- Prestação de contas consolidadas/ ano 2020; 
- Regulamento Municipal AnsiãesJovem – Programa de Apoio 
à Fixação de Jovens no Concelho/artigo 11º/ Ónus de inalie-
nabilidade; 
- Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos/Apoio no trans-
porte e acompanhamento/ Acompanhamento no âmbito da 
psicologia clínica; 
-  3ª Alteração da Área de Reabilitação Urbana (ARU), de Car-
razeda de Ansiães/ Proposta de revogação da deliberação 
tomada em Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 
2021-04-30/ Aprovação da 3ª Alteração à Área de Reabilitação 
Urbana de Carrazeda de Ansiães.

b) Para conhecimento da Assembleia Municipal:

-  Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal; 
- Apoios prestados às freguesias atribuídos pela Câmara Mu-
nicipal/ Regulamento das formas de apoio às freguesias do 
concelho; 
- Alteração ao Plano Diretor Municipal de Carrazeda de An-
siães por adaptação nos termos do artigo 121º/Transposição 
das normas do Plano de Ordenamento das Albufeiras da Ré-
gua e do Carrapatelo (POARC); 
- Apoios no âmbito do Combate à COVID-19 a pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade, sem regulamento; 
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Consulte mais detalhes em :
 https://www.autarquicas2021.mai.gov.pt/
 https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/

Nas Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 
2021, o PSD ganhou as eleições na Câmara e As-
sembleia Municipal de Carrazeda de Ansiães.

João Gonçalves foi reeleito para mais um mandato 
com 59.65% dos votos e continuará a presidir nos 
próximos 4 anos.

A cerimónia de instalação dos Orgãos Autárquicos 
para o mandato 2021/2025, teve lugar no dia 15 de 
outubro no auditório do CITICA.

O candidato António Pinto, do PSD, foi eleito presi-
dente da mesa de Assembleia Municipal na sessão 
após a tomada de posse dos Órgãos Autárquicos.  
A mesa de Assembleia integra ainda Fernanda Pe-
reira, como 1ª secretária e Hugo Alves como 2º se-
cretário, ambos do PSD.

O Partido Social Democrata conquistou 11 fregue-
sias, o Partido Socialista conquistou 2 freguesias e 
o grupo de cidadãos “Unidos por Carrazeda” con-
quistou 1 freguesia.

-  Isenções totais ou parciais reconhecidas pela Câmara Mu-
nicipal, relativamente a tributos próprios, sem regulamento 
aprovado pela Assembleia Municipal.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 DE 
SETEMBRO DE 2021

A sessão ordinária da Assembleia Municipal realizou-se sexta-
-feira, 10 setembro de 2021, cumprindo todas as medidas de 
segurança para prevenção e mitigação da COVID-19. 
O espaço utilizado excecionalmente foi o Centro de Inova-
ção Tecnológica Inovarural de Carrazeda de Ansiães (CITICA) 
de forma a permitir o devido distanciamento social entre os 
membros daquele órgão autárquico. 

Na sessão tiveram destaque os seguintes assuntos:

a) Para conhecimento da Assembleia Municipal:

− Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal; 
− Apoios prestados às freguesias atribuídos pela Câmara Mu-
nicipal/ 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 18-12-2020;
− Relatório do auditor externo sobre a situação económica e 
financeira do Município de Carrazeda de Ansiães/ 1º semestre 
2021; 
− Roteiro para o desenvolvimento sustentável e integrado 
das terras de Miranda, Sabor e Tua/ Protocolo de Coopera-
ção Técnica entre a Agência Portuguesa do Ambiente, o Fun-
do Ambiental, o Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas, a Direção Geral de Energia e Geologia, a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e os 
Municípios de Alfândega da Fé, Alijó, Carrazeda de Ansiães, 
Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Moga-
douro, Murça, Torre de Moncorvo e Vila Flor.
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RESULTADOS APURADOS NAS FREGUESIAS:

José Eduardo Pereira Ramires (PPD/PSD)                                                      JF Carrazeda de Ansiães
Duarte Alfredo Vieira Borges (PPD/PSD)                                                      JF Fontelonga
Luís Carlos Borges Almeida (PPD/PSD)                                                      JF Linhares
Luís Pedro Lima Ramires (PPD/PSD)                                                      JF Marzagão
Ana Paula Rebelo (PPD/PSD)                                                                        JF Parambos
Nuno Miguel Campelos Afonso (PS)                                                      JF Pereiros
Nélia Susana do Vale Teixeira (PPD/PSD)                                                      JF Pinhal do Norte
Fernanda de Jesus Caires Cardoso Neto Gouveia (PPD/PSD)                    JF Pombal
Christian Moutinho (PS)                                                                                          JF Seixo de Ansiães
João da Assunção Duque Freixinho (PPD/PSD)                                JF Vilarinho da Castanheira
Jaime dos Santos Sil (PPD/PSD)                                                                         UF Amedo e Zedes
Fernando José de Almeida (PPD/PSD)                                                       UF Belver e Mogo de Malta
José António da Glória Marques (PPD/PSD)                                                       UF Castanheiro e Ribalonga
José Joaquim Agrelos Lopes (U.C.)                                                                         UF Lavandeira, Beira Grande e Selores
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